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Projekts “Kopā veidota nākotne - tā ir tava iespēja!”
Biedrība “SATEKA” pie-

saistot Sabiedrības integrā-
cijas NVO fonda līdzekļus, ir 
uzsākusi projekta Nr.2021.LV/
NVOF/MAC/046 “Kopā veido-
ta nākotne-tā ir Tava iespēja!” 
īstenošanu, kura plānota līdz šī 
gada oktobra beigām. Šī pro-
jekta mērķis ir veicināt Gulbenes 
novada iedzīvotāju pilsonisko 
līdzdalību, atbildību pret vidi un 
sociālajiem procesiem gan vie-
tējā, gan plašākā mērogā, radot 
telpu dialogam starp vietējiem 
iedzīvotājiem un politiķiem, kā 
arī veicinot NVO sadarbību.

Projekta ietvaros plānotas 
vairākas aktivitātes:

•pilnveidota NVO datubāze 
– vienkopus apkopota un aktu-
alizēta informācija par Gulbenes 
novada esošajām biedrībām/no-
dibinājumiem;

•apkaimes ideju darbnīcas 
– organizētas ideju darbnīcas/
diskusiju apļi 13 pagastos un 
Gulbenes pilsētā ar mērķi apzināt 
Gulbenes novada aktīvo iedzīvo-
tāju viedokļus par pašvaldības 
darbību savas teritorijas/vietas 
vajadzībām, prioritātēm, problē-
mām un to iespējamajiem risinā-
jumiem un pašvaldības līdzdalī-
bu;

•semināru/apmācību cikls – 
tajā tiks apgūtas aktuālas tēmas 
ne tikai juridiskajos jautājumos, 
bet arī interneta resursu izman-

tošanas un digitālo risinājumu 
pielietojumā;

•praktisko ideju darbnīca – 
divu dienu darbnīca, kurā notiks 
ideju ģenerēšana un vietas poten-
ciāla izpēte, meklējot iespējamos 
risinājumus pilnveidošanai un 
sadarbībai ar pašvaldību; 

•pieredzes apmaiņas pasā-
kumi – organizēti divi pieredzes 
apmaiņas braucieni pie Gulbenes 
novadā teritorijā esošajām or-
ganizācijām un viens brauciens 
dalīties pieredzē ar Kurzemes 
sabiedriskajām organizācijām, 
tādējādi iepazīstot citu organizā-
ciju darbību;

•diskusijas ar pašvaldības 
pārstāvjiem – divas diskusijas, 
kurās tiks prezentēti iedzīvotāju 
viedokļi no apkaimes ideju darb-
nīcām/diskusiju apļiem un prak-
tisko ideju darbnīcā veidotais 
ceļvedis un vadlīnijas, ar mērķi 
saņemt arī atgriezenisko saiti no 
pašvaldības lēmējvaras,

•noslēguma pasākums – at-
skats uz projektā paveikto un  tā 
rezultātiem.

Projekta rezultātā tiek plānots 
izveidot vienotu aktualizētu da-
tubāzi ar Gulbenes novadā esoša-
jām biedrībām/nodibinājumiem, 
sagatavot apkopojumus no ap-
kaimes ideju darbnīcām/diskusi-
ju apļiem un izstrādāt ceļvedi un 
vadlīnijas sabiedrisko organizā-
ciju sadarbībai ar pašvaldību.  Iz-

veidoto vadlīniju uzdevums būtu 
uzlabot sadarbību starp Gulbenes 
novada nevalstiskajām organizā-
cijām un Gulbenes pašvaldību, 
veicinot, ka pašvaldība pieņem 
lēmumus, kuri balstās iedzīvotā-
ju vajadzībās, un nodrošinot, ka 
sabiedrības pārstāvji tiek iesaistī-
ti lēmumu pieņemšanas procesā. 
Savukārt, ceļveža izveides mēr-
ķis paredzētu apkopojot sabiedrī-
bas aktīvo personu viedokļus un 
priekšlikumus, radīt paliekošu 
materiālu teritorijas pilnveido-
šanai un attīstībai, kuru savā sa-
darbībā izmantotu vietējie iedzī-
votāji, sabiedriskās organizācijas 
veidojot sadarbību ar pašvaldību 
un citām organizācijām.

Projekta īstenošanā tiks ie-
saistīti sabiedrisko organizāciju - 
biedrību/nodibinājumu pārstāvji, 
aktīvie Gulbenes novada iedzī-
votāji un pašvaldības pārstāvji. 
Projekta aktivitātēs piedalīsies 
dalībnieki no visiem Gulbenes 
novada 13 pagastiem un pilsētas, 
tādējādi aptverot visu pašvaldī-
bas un biedrības “SATEKA” dar-
bības teritoriju. 

Projekta aktivitāšu informā-
cijas izvietošanai, biedrības “SA-
TEKA” mājaslapā ir izveidota 
atsevišķa “NVO sadaļa”. Tāpat, 
rudenī tiks izdots vēl viens in-
formatīvs izdevums, kurā tiks 
atspoguļotas projekta ietvaros 
notikušās aktivitātes. 

Iesaisties projekta aktivitātēs!
Aicinām, Gulbenes novada 

aktīvos iedzīvotājus iesaistīties 
projekta aktivitātēs: 

•apkaimes ideju darbnīcās 

“Esi aktīvs-iesaisties!”, 
•semināru/apmācību ciklā 

“No lietvedības līdz medijpratī-
bai!”, 

Top vienota Gulbenes novada biedrību/nodibinājumu datu bāze
Viena no projekta plāno-

tajām aktivitātēm ir vienotas 
Gulbenes novada biedrību/no-
dibinājumu datu bāzes izveide. 
Tās mērķis ir vienkopus saglabāt 
informāciju par novadā esošajām 
sabiedriskajām organizācijām. 
Šobrīd pēc Lursoft pieejamās 
informācijas Gulbenes novadā 

darbojas 194 sabiedriskās orga-
nizācijas - 192 biedrības un 2 no-
dibinājumi. 

Analizējot apkopojumu par 
biedrību/nodalījumu skaita sa-
dalījumu pa Gulbenes novada 
pagastiem, Gulbenes pilsētā  ir 
reģistrēts vislielākais skaits sa-
biedrisko organizāciju - 86. No 

pagastiem visvairāk organizāciju 
ir reģistrēts Lejasciema pagastā 
– 15, tam seko Stāmerienas un 
Stradu pagasts ar 12 organizā-
cijām un Lizuma pagasts ar 11 
organizācijām. Savukārt, visma-
zāk sabiedrisko organizāciju re-
ģistrēts Druvienas, Galgauskas, 
Tirzas un Līgo pagastā  katrā pa 

četrām organizācijām. 
Gulbenes novadā visvairāk 

organizāciju darbojas sporta dar-
bības jomā - 37,  apsaimniekoša-
nā – 29 un attīstības jomā – 27. 
Savukārt, vismazāk organizāciju 
ir reģistrēts politikas jomā – 2 or-
ganizācijas.  

28 organizācijām ir piešķirts 

sabiedriskā labuma organizāci-
jas statuss. Sporta atbalstīšana ir 
darbības joma, kurā ir visvairāk 
reģistrēts sabiedriskā labuma or-
ganizācijas statuss. 

Izveidoto datu bāzi varēs at-
rast biedrības “SATEKA” mājas-
lapas sadaļā - “NVO sadaļa”. 

Piedalies bezmaksas apmācību ciklā!
Projekta “Kopā veidota 

nākotne - tā ir Tava iespēja” 
ietvaros jūlijā-augustā tiek plā-
nots semināru/apmācību cikls 
ar četrām nodarbībām. Šis 
cikls tiek rīkots ar mērķi, lai ak-
tualizētu šī brīža aktuālās tēmas 
ne tikai juridiskajos jautājumos, 
bet arī interneta resursu izmanto-
šanas un digitālo risinājumu pie-
lietojumā. 

Semināru/apmācību ciklā 
tiks ietvertas tēmas:

•Lietvedības jautājumi – t.sk.  
elektronisko dokumentu aprite;

•Biedrību/nodibinājumu ie-
tekmējošie juridiskie jautājumi.;

•Sabiedriskā labuma organi-
zācijas statuss un ar to saistītie 
aspekti;

•Mediju lietotprasme un di-
gitālie risinājumi ikdienas darbā.

Katram semināram tiks pie-
saistīts lektors ar atbilstošu pie-
redzi un zināšanām konkrētajā 
jomā. Atkarībā no valstī noteik-

tajiem ierobežojumiem semināri 
tiks organizēti klātienē vai attāli-
nāti/tiešsaistē. 

Konkrēts apmācību laiks 
tiks precizēts. Aktuālo informā-
ciju par plānoto apmācību ciklu 
var atrast biedrības mājaslapā 
– www.sateka.lv un Facebook 
profila vietnē: https://www.face-
book.com/biedriba.sateka. Aici-
nām, ikvienu iesaistīties un apgūt 
jaunas zināšanas! 

•praktisko ideju darbnīcā “Ie-
saisties un radi savu vietu!”, 

•pieredzes apmaiņas pasāku-
mos  “Iepazīsti savas teritorijas 
sabiedriskās organizācijas!” un 
“Iepazīsti Kurzemes sabiedriskās 
organizācijas!”, 

•tikšanās un diskusijas ar paš-
valdības pārstāvjiem “Uzklausi 
un izsaki viedokli!” un noslēgu-
ma pasākumā “Sabiedriski aktīvs 
– pilsoniski atbildīgs iedzīvo-
tājs!”. 

Nepaliec malā, komentē, 

piedalies un līdzdarbojies, raksti 
– sateka@sateka.lv vai zvani - 
+371 26330257! 

Priecāsimies par sadarbību un 
uz tikšanos projekta aktivitātēs!
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Iesaisties apkaimes ideju darbnīcās
   Lai apzinātu aktīvo iedzī-

votāju viedokļus par pašvaldī-
bas darbību savas teritorijas/
vietas vajadzībām, prioritā-
tēm, problēmām un to iespēja-
majiem risinājumiem un paš-
valdības līdzdalību vasarā tiek 
plānots organizēt iedzīvotāju 
apkaimes darbnīcas – disku-
siju apļus. Tie notiks visos 13 

Gulbenes novada pagastos  - 
Beļavas, Daukstu, Druvienas, 
Galgauskas, Jaungulbenes, Le-
jasciema, Litenes, Lizuma, Līgo, 
Rankas, Stāmerienas, Stradu un 
Tirzas, kā arī Gulbenes pilsētā. 
Apkaimes ideju darbnīcās tiks 
noteiktas galvenās vietējās ko-
pienas vajadzības, prioritātes un/
vai problēmas, kā arī noteikta 

prioritāšu un/vai problēmas risi-
nājumu atrašana.  

Atkarībā no valstī noteikta-
jiem ierobežojumiem apkaimes 
darbnīcas tiks organizētas klā-
tienē vai attālināti/tiešsaistē. Ak-
tuālo informāciju par apkaimes 
ideju darbnīcām var atrast bied-
rības mājaslapā – www.sateka.
lv un Facebook profila vietnē: 
https://www.facebook.com/bied-
riba.sateka. 

Biedrības “Sateka” darbība
Biedrība „SATEKA” di-

bināta  2007.g. 23.maijā. Tā 
darbojas Gulbenes novadā. 
2008.g. 01.jūlijā biedrība iegu-
va sabiedriskā labuma orga-
nizācijas statusu. SATEKAS 
sabiedriskā labuma darbība 
veids: pilsoniskās sabiedrības 
attīstība. 

Biedrībā uz brīvprātības un 
līdztiesības principiem darbo-
jas 56 biedri. Patlaban biedrībā 
darbojas 23 dažādās jomās dar-
bojošās biedrība, četras SIA, 2 
zemnieku saimniecības, 12 fizis-
kas personas, kas pārstāv dažādu 
jomu biedrības vai uzņēmumus, 
kā arī Gulbenes novada pašval-
dība un visas novadā ietilpstošās 
pagastu pārvaldes un pilsētas 
pārvalde. 

Biedrības darbības mērķis:  
veicināt ilgtspējīgu un līdzsva-
rotu teritorijas attīstību Gulbenes 
novadā- pārstāvot sabiedrības 
intereses un rosinot tās aktīvu 
līdzdalību sociāli ekonomisko 
jautājumu risināšanā, sekmēt 
ilgtspējīgu lauku attīstību, kas 
ietver gan ekonomiskās un so-
ciālās aktivitātes pieaugumu, 
gan teritorijas apkārtējās vides 
uzlabošanu un esošo resursu ilgt-
spējīgu izmantošanu. Biedrības 
uzdevumi: veicināt vietējo ko-
pienu iniciatīvas, kas vērstas uz 
lauku problēmu risināšanu; iz-

mantojot sabiedrības līdzdalības 
principus, izstrādāt stratēģijas 
ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, 
izmantojot vietējos un piesais-
tītos ekonomiskos resursus  un 
nodrošināt tās īstenošanu; pro-
jektu veidā piešķirt finansējumu 
dažādām sabiedrības interešu 
grupām; panākt koordinētu un 
efektīvu sabiedrības interešu gru-
pu darbošanos; veicināt kopienu 
sadarbības tīkla veidošanos; ko-
ordinēt un piesaistīt finansiālos, 
materiālos, intelektuālos un cita 
veida resursus biedrības mērķu 
sasniegšanai. 

Biedrības darbība galveno-
kārt balstās uz LEADER pieejas 
ieviešana un pamatojoties uz iz-
strādāto sabiedrības virzīto vietē-
jās attīstības stratēģijas ietvaros 
ieviesto projektu administrēšanu 
savā darbības teritorijā. SATE-
KAS izvirzītā vīzija ir  ekono-
miski un sociāli aktīva teritorija, 
kur radīta atbilstoša vide radošo 
un profesionālo mērķu sasnieg-
šanai- ir inovatīvi ražošanas 
uzņēmumi, kvalitatīvi pakalpo-
jumi, daudzveidīga lauksaim-
nieciskā ražošana un pārstrāde, 
uzturēta kultūrvide un vēstures 
pieminekļi, pievilcīga lauku un 
pilsētvides ainava, aktīva sabied-
riskā dzīve, sociālā iekļaušana- 
pamats dzīvošanai, strādāšanai, 
atpūtai un dzīves līmeņa kvalitā-

tes paaugstināšanai katrā ģimenē 
un teritorijā kopumā. 

2021.gadā SATEKA izsludi-
nāja jau desmito Mazo projektu 
konkursu, kuros piedalās nefor-
mālās grupas vai biedrības/no-
dibinājumi. Šī konkursa mērķis 
ir veicināt iedzīvotāju aktīvu ie-
saistīšanos dažādās aktivitātēs, 
un, veicināt veikt labas lietas 
pašu spēkiem savā dzīves vietā, 
kuros piedalās neformālās grupas 
vai biedrības/ nodibinājumi. Pro-
jektu konkursiem ik reizi tiek no-
teikta sava tematika. 2021,gada 
Mazo projektu konkursa tēma 
bija “Palīdzēsim viens otram!” 
Šajos konkursos kopā ir saņem-
ti 189 projektu pieteikumi, taču 
finansējumu ieguvuši 73 ma-
zie projekti. Katram projektam 
tiek piešķirts ne vairāk kā EUR 
500,00. Kopā projektiem pie-
šķirti 31 402,21 EUR. Projektos 
piešķirtie līdzekļi ir biedru un 
iestāšanās nauda, ziedojumi un 
ieņēmumi no saimnieciskās dar-
bības.  

Kopš 2015.gada biedrība iz-
dod savu informatīvo izdevumu 
“NVO! NĀC! VEIDO! ORGA-
NIZĒ!”. 2020.gada novembrī 
jau iznāca 11.informatīvais izde-
vums. 

2015. gadā organizēja 14 ap-
kaimes darbnīcas, savukārt, un 
2018. gadā SATEKA organizēja 
deviņas apkaimes ideju darbnī-
cas, kuru mērķis bija veicināt 

Gulbenes novada iedzīvotāju 
sadarbību un palīdzēt pašiem 
risināt sava pagasta un novada 
svarīgas problēmas, ziedojot lai-
ku, zināšanas, naudu vai citus re-
sursus. 2015.gadā SATEKA or-
ganizēja pirmo Gulbenes novada 
“Iedzīvotāju forumu”. Savukārt, 
2021.gadā tiek plānots turpināt 
iesākto apkaimju darbnīcu orga-
nizēšanu, organizējot 14 apkai-
mes ideju darbnīcas. 

Tāpat, SATEKA piedalās un 
organizē dažādas aktivitātes - ap-
mācības, kursus, izstādes un pie-
redzes apmaiņas pasākumus gan 
novadā, gan ārpus tā. Šajās ak-
tivitātēs aicināti piedalīties Gul-
benes novada aktīvie iedzīvotāji, 
uzņēmēji un sabiedrisko organi-
zāciju pārstāvji. SATEKA lab-
prāt iesaistās arī citu organizāciju 
un iestāžu organizētos pasāku-
mos, piemēram, 2019.gadā Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas sadarbībā ar bied-
rību “Latvijas Lauku forums” 
organizētā seminārā – diskusijā 
“Kopienu līdzdalība teritorijas 
attīstībā”, kurā tika diskutēts par 
kopienu līdzdalības, tendencēm 
teritoriju attīstībā un labās prak-
ses piemēriem. Savukārt, 2020.
gadā, VARAM un LLF organizē-
tā iedvesmas seminārā-darbnīcā 
“Ceļojums kopienu attīstībā”, 
kura mērķis bija iedvesmot ko-
pienu pārstāvjus iesaistīties savas 
dzīvesvietas attīstības plānošanā, 

vairojot izpratni par katra cilvēka 
līdzdalības nozīmi, iesaistes un 
finansiālā atbalsta iespējām. 

Šobrīd kopā ar sadarbības 
partneriem no Latvijas un ārval-
stīm SATEKA realizē septiņus 
LEADER sadarbības projektus, 
no kuriem divos ir vadošais part-
neris.

Sadarbībā ar Valmieras TV 
SATEKA veido sižetu sērijas 
“IDEJU TAKA”, kurās tiek stās-
tīts par Gulbenes novadā rea-
lizētiem LEADER projektiem 
uzņēmējdarbībā un sabiedriskā 
labuma jomā. Kopumā ir saga-
tavotas 25 sērijas. “IDEJU TA-
KAS” sižetu sērijas apskatāmas 
biedrības mājaslapā: https://
www.sateka.lv/ideju-taka/. 

     Biedrības pārstāvji ak-
tīvi iesaistās dažādu normatīvo 
aktu izstrādes procesos, līdz-
darbojas dažādās citās organi-
zācijās, kas veicina pilsoniski 
aktīvas sabiedrības veidošanu, 
kā arī sniedz konsultācijas citām 
biedrībām lietvedības, grāmatve-
dības, darba un datu aizsardzības 
jautājumos, kā arī dažādu projek-
tu pieteikumu izstrādē. 

Biedrības birojs atrodas Gul-
benē, Ābeļu ielā 17, 2.stāvā. Ak-
tuālo informāciju par  www.sate-
ka.lv un Facebook profila vietnē: 
https://www.facebook.com/bied-
riba.sateka. 

Biedrības dibināšana
Biedrība ir brīvprātīga perso-

nu apvienība, kas nodibināta, lai 
sasniegtu statūtos noteikto mērķi, 
kam nav peļņas gūšanas rakstura.

•Par biedrības dibinātājiem var 
būt fiziskās un juridiskās personas, 
kā arī tiesībspējīgas personālsabied-
rības;

•Dibinātāju skaits nedrīkst būt 
mazāks par diviem;

•Biedrības tiek klasificētas at-
bilstoši biedrību un nodibinājumu 
darbības jomu klasifikatoram, kas 
apstiprināts ar Ministru kabineta no-
teikumiem un kurā ietvertas 60 dar-
bības jomas;

•Biedrība mērķu sasniegšanai un 
darbības nodrošināšanai papilddarbī-
bas veidā tiesīga veikt saimniecisko 
darbību;

•Biedrība ir juridiskā persona.
Nodibinājums ir mantas ko-

pums, kurš nodalīts dibinātāja no-
teiktā mērķa sasniegšanai, kam nav 
peļņas gūšanas rakstura.

•Nodibinājums ir juridiskā per-
sona;

•Dibina viena vai vairākas per-
sonas;

•Nodibinājums tiek klasificētas 
atbilstoši biedrību un nodibinājumu 
darbības jomu klasifikatoram, kas 
apstiprināts ar Ministru kabineta no-
teikumiem un kurā ietvertas 60 dar-
bības jomas;

•Nodibinājums vienlaicīgi var 
noteikt un pieteikt vairākas darbības 
jomas.

Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikuma veidlapa B2;
•Lēmums par dibināšanu;
•Statūti;
•Valdes locekļu rakstveida pie-

krišanas amata ieņemšanai;
•Gadījumos, kad biedrību dibina 

ārvalstu juridiska persona, UR ne-
pieciešams iesniegt attiecīgās valsts 
kompetentās iestādes izziņu par to, 
ka tāda juridiskā persona eksistē un 
ka personai, kura rīkojas kā šis juri-
diskās personas likumiskais pārstā-
vis (parakstās vai pilnvaro personu, 
kas parakstās) ir tiesības rīkoties at-
tiecīgās ārvalsts juridiskās personas 
vārdā;

•Kvīts vai tās kopija, vai inter-
netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu.

NOSAUKUMA PĀRBAUDE - 
nosaukums ir biedrības apzīmējums, 
kas nodrošina tās atpazīstamību.

Nosacījumi biedrības nosauku-
ma izvēlei:

•Nosaukumam jāatbilst normatī-
vajiem aktiem un labiem tikumiem, 
piemēram, tajā nedrīkst ietvert mili-
tāra formējuma vai tādas organizāci-
jas vai grupas nosaukumu vai simbo-
liku, kura atzīta par noziedzīgu vai 
antikonstitucionālu, nosaukums un 
simbolika nedrīkst radīt pozitīvu at-
tieksmi pret vardarbību;

•Nosaukumam skaidri un no-
teikti jāatšķiras no citiem biedrību 
un nodibinājumu reģistrā vai citos 
reģistra iestādes reģistros jau reģis-
trētiem vai reģistrācijai pieteiktiem 
nosaukumiem;

•Nosaukumā nedrīkst ietvert 
maldinošas ziņas par biedrības dar-
bības mērķi, darbības veidu un tie-
sisko formu (piemēram, biedrības 
nosaukumā nedrīkst ietvert vārdu 
“nodibinājums” vai “fonds”);

•Nosaukums nedrīkst sakrist ar 
valsts vai pašvaldību institūciju (ies-
tāžu) nosaukumiem, kā arī ietvert 
maldinošas ziņas par to, ka biedrība 
ir apveltīta ar publisku varu (nedrīkst 
ietvert vārdu “valsts” vai “pašvaldī-
ba”);

•Biedrību nosaukumā lietojami 
vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta 
burti;

•Var izmantot ciparus;
•Atļauts lietot pieturzīmes: 

punktus, komatus, kolus u.c. pietur-
zīmes;

•Atļauts lietot simbolus: &, @, 
%, +, =. Citus simbolus lielot nav 
atļauts;

•Nevar sakrist ar jau reģistrētu 
preču zīmi vai to daļu. Pārbaudi Pa-
tentu valdes reģistrēto preču zīmju 
meklētāju

•Pieturzīmes, atstarpes, kā arī 
lielo vai mazo burtu lietojums nav 
uzskatāms par pietiekamu atšķirību 
no cita nosaukuma

 Visos iesniedzamajos dokumen-
tos jānorāda vienāds nosaukums.

LĒMUMS PAR DIBINĀŠA-
NU - dibināšanas lēmumu paraksta 
visi dibinātāji. Dibinātāja vārdā lē-
mumu var parakstīt viņa pilnvarota 
persona, kas piedalījusies lēmuma 
pieņemšanā, tādā gadījumā lēmu-
mam pievienojama rakstveida piln-
vara.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukums;
•Biedrības mērķis;
•Dibinātāju fiziskās personas 

vārds, uzvārds un personas kods (ja 
tāda nav, — dzimšanas datumu, per-
sonu apliecinoša dokumenta numuru 
un izdošanas datumu, valsti un in-
stitūciju, kas dokumentu izdevusi), 
bet juridiskai personai (tiesībspējī-
gai personālsabiedrībai) nosaukums, 
reģ.nr. un juridiskā adrese;

•Dibinātāju tiesības un pienāku-
mi, ja dibinātāji par to ir vienojušies;

•Pilnvarojumu (ja tāds ir dots) 
atsevišķiem dibinātājiem parakstīt 
statūtus un pieteikumu biedrību un 
nodibinājumu reģistra iestādei;

•Citas ziņas, kuras dibinātāji uz-
skata par nepieciešamām;

•Lēmuma pieņemšanas datums 
un vieta

STATŪTI - statūtos nosaka 
biedrības darbības svarīgākos princi-
pus. Statūtus paraksta visi dibinātāji 
vai vismaz divi dibinātāji, kas dibi-
nāšanas lēmumā ir pilnvaroti paraks-
tīt statūtus.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukums;
•Biedrības mērķi;
•Biedrības darbības termiņš, ja 

dibina un noteiktu laiku;
•Biedru iestāšanās un izstāšanās 

priekšnoteikumi;
•Biedru tiesības un pienākumi;
•Kārtība kādā var noteikt biedrī-

bas teritoriālo un citu struktūrvienī-
bu tiesības un pienākumus (ja tādas 
dibina);

•Biedru sapulces sasaukšanas un 
lēmumu pieņemšanas kārtība;

•Izpildinstitūcijas nosaukums, 
skaitliskais sastāvs, nosakot izpildin-
stitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt 
biedrību kopā vai atsevišķi;

•Revīzijas institūcijas uzbūve, 
ievēlēšanas kārtība, kompetence, 

lēmumu pieņemšanas kārtība un 
pilnvaru termiņš vai zvērināta revi-
denta iecelšanas kārtība un pilnvaru 
termiņš;

•Ja bez biedru sapulces un izpil-
dinstitūcijas paredzēts veidot citas 
pārvaldes institūcijas, statūtos norā-
dāma to izveides kārtība un kompe-
tence;

•Personu ar īpašu statusu (bied-
ru kandidāti, goda biedri, asociētie 
biedri, vecbiedri u.tml.) tiesības un 
pienākumi, ja tādi ir paredzēti;

•Statūtos var paredzēt citus no-
teikumus, kas nav pretrunā ar liku-
mu, kā piemēram: 

okārtību kā persona var pārsū-
dzēt lēmumu par atteikumu uzņemt 
to par biedrības biedru;

okārtību kādā biedriem tiek no-
teiktas saistības;

ogadījumus, kad biedrs tiek iz-
slēgts no biedrības;

okārtību, kādā biedrs tiek iz-
slēgts no biedrības;

obiedru nauda;
oc. noteikumus.
•Statūtos norāda to apstiprināša-

nas vietu un datumu.
PATIESIE LABUMA GUVĒ-

JI (PLG) - PLG ir fiziskā persona, 
juridiskās personas īpašnieks vai 
persona kura kontrolē biedrību un 
tā ir vismaz— fiziskā persona, kurai 
tiešas vai netiešas līdzdalības veidā 
pieder vairāk nekā 25 procenti no ju-
ridiskās personas kapitāla daļām vai 
balsstiesīgajām akcijām vai kura to 
tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Par biedrību PLG jānorāda:
1.vārds;
2.uzvārds;
3.personas kods (ja tāda nav - 

dzimšanas datums, mēnesis, gads, 
personu apliecinoša dokumenta nu-
murs un izdošanas datums, valsts un 
iestāde, kas dokumentu izdevusi);

4.valstspiederība;
5.pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
6. veids, kā tiek īstenota kon-

trole pār biedrību: 
1.caur statusu juridiskajā perso-

nā (ja PLG ir biedrības biedrs vai 
izpildinstitūcijas loceklis): 

1.kā biedrs;
2.kā izpildinstitūcijas vai pārval-

des institūcijas pārstāvis;
2.kā atsevišķa persona, kas kon-

trolē (ja patiesais labuma guvējs ne-
tiešā veidā kontrolē biedrību): 

1.uz pilnvarojuma līguma pama-
ta;

2.uz īpašumtiesību pamata (pie-
mēram, ja biedrības PLG ir biedra – 
juridiskās personas īpašnieks);

3.uz darījuma attiecību pamata;
3.cits (brīvs teksta lauks ar iespē-

ju ierakstīt nedefinētu veidu);
7.informācija par personu ar ku-

ras starpniecību tiek īstenota kontro-
le (norāda, ja tiek norādīts kāds no 
6.2. vai 6.3. apakšpunktā minētajiem 
veidiem kādā tiek īstenota kontrole): 

1.fiziskai personai vārds, uz-
vārds, personas kods (ja personai 
nav personas koda, — dzimšanas 
datums, mēnesis un gads);

2.juridiskajai personai (var būt 
arī ārvalsts juridiska persona) — 
nosaukums, reģistrācijas numurs un 
juridiskā adrese).

Jāņem vērā, ka katrā biedrībā 
situācija ir individuāla. Ja biedrības 
biedri īsteno savas tiesības tikai kā 
biedrības biedri atbilstoši Biedrību 
un nodibinājumu likumā noteik-
tajām tiesībām un pienākumiem, 
tad šāds biedrs nav uzskatāms par 
patieso labuma guvēju. Gadījums, 
kurā biedrības biedri neīsteno sa-
vas tiesības tikai kā biedrības biedri 
varētu būt, piemēram, ja biedrības 
biedri darbojas cita mērķa, ne sta-
tūtos noteiktā, sasniegšanai. Gadīju-
mā, ja to biedri īsteno savas tiesības 
tikai kā minēto juridisko personu 
biedri un biedrības mērķis ir vērsts 
uz – sabiedrisko labumu vai arī 
biedrības mērķis ir vērsts uz biedru 
interesēm, bet biedru skaits ir liels 
– PLG noskaidrot nebūs iespējams, 
ja vien minētās juridiskās personas 
faktiski, atbilstoši PLG definīcijai, 
nekontrolē kādas konkrētas fiziskās 
personas. Biedrībās, kurās biedrības 
biedri ir aktīvi, īsteno savas tiesības 
kā biedrības biedri galvenokārt PLG 
noskaidrot nebūs iespējams. Vienlai-
kus var pastāvēt arī situācijas, kurās 
biedrības faktiski kontrolē konkrēta 
fiziskā persona – piemēram, gadīju-
mos, kuros biedrības biedri faktiski 
vairs neīsteno savas biedru tiesības 
un pēc būtības aktīvi darbojas tikai 
biedrības valdes locekļi.
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Ievērojot minēto, biedrību gadī-
jumā, ja to biedri īsteno savas tiesī-
bas tikai kā minēto juridisko perso-
nu biedri, patiesos labuma guvējus 
noskaidrot nebūs iespējams, ja vien 
minētās juridiskās personas faktiski, 
atbilstoši PLG definīcijai nekontrolē 
kādas konkrētas fiziskās personas, 
piemēram, izpildinstitūcijas locek-
ļi. Piemēram, biedrībā visi lēmumi 
tiek pieņemti un visi darījumi tiek 
veikti kādas vienas (vai vairāku) 
konkrētu personu interesēs un labā, 
nevis, ņemot vērā biedrības mērķi un 
tajā apvienojušos biedru intereses. 
Šīs personas var būt gan biedrības 
biedri vai biedrības izpildinstitūciju 
locekļi (tiešā kontrole), gan arī tādas 
personas, kuras nav ne biedrības di-
binātāji, ne biedri, ne izpildinstitūci-
ju locekļi (netiešā kontrole). Tāpat 
kontrole var tikt prezumēta, pat ja tā 
netiek faktiski veikta, bet, piemēram, 
viena persona izmanto un gūst labu-
mu no biedrības finanšu aktīviem.

Norādāms, ka nav iespējams 
sniegt skaidrojumu par visām si-
tuācijām, jo katrs gadījums ir indi-
viduāls un biedrības valdei jāzina 
(jānoskaidro), vai kādai fiziskajai 
personai ir reāla kontrole biedrībā.

Ja biedrība ir izmantojusi visus 
iespējamos noskaidrošanas līdzek-
ļus un secinājusi, ka nav iespējams 
noskaidrot nevienu fizisko personu 
— PLG, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka 
biedrībai ir PLG, to apliecina pietei-
kumā, norādot pamatojumu.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības 
pieprasīt dokumentu, kas apstipri-
na PLG identificējošās informācijas 
atbilstību (notariāli apliecinātu per-
sonu apliecinošā dokumenta kopiju, 
ārvalsts iedzīvotāju reģistra izziņu 
vai citus minētajiem dokumentiem 
pielīdzināmus dokumentus), kā arī 
PLG īstenotās kontroles dokumen-
tāro pamatojumu un dokumentu, kas 
pamato apliecinājumu, ka PLG no-
skaidrot nav iespējams!

ADRESES PĀRBAUDE - bied-
rības juridiskā adrese ir adrese, kura 
ierakstīta biedrību un nodibinājumu 
reģistrā. Ja biedrībai tiek nosūtītas 
ziņas, dokumenti vai cita korespon-
dence uz biedrību un nodibinājumu 
reģistrā ierakstīto juridisko adresi, 
uzskatāms, ka biedrība šos doku-
mentus, ziņas vai citu korespondenci 
ir saņēmusi septītajā dienā. Tas nozī-
mē, ka biedrībai juridiskajā adresē ir 
jābūt sasniedzamai. 

Nosacījumi juridiskas adreses 
reģistrēšanai:

•Juridiskajai adresei jāsaskan ar 
Valsts adrešu reģistra informāciju. 
Bezmaksas adreses pārbaude valsts 
adrešu reģistra informācijas sistēmā 
www.kadastrs.lv

•Ja nekustamais īpašums sastāv 
no vairākām telpu grupām, nepie-
ciešams norādīt precīzu telpu grupas 
numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā 
adrese

REĢISTRĀCIJAS VEIDLA-
PAS AIZPILDĪŠANA - pieteikumu 
paraksta visi dibinātāji vai vismaz 
divi dibinātāji, kas dibināšanas lē-
mumā ir pilnvaroti parakstīt pietei-
kumu.

Pieteikumā norāda:
•Nosaukumu;
•Juridisko adresi;
•Mērķi;
•Darbības jomu atbilstoši Minis-

tru kabineta noteiktajai klasifikācijai, 
obligāti biedrības darbības joma ie-
rakstīšanai reģistrā jāpiesaka darba 
devēju organizācijām, darba devēju 
organizāciju apvienībām un arod-
biedrībām;

•Datumu, kad pieņemts lēmums 
par dibināšanu;

•Valdes locekļu vārdu, uzvārdu, 
personas kodu (ja tāda nav, — dzim-
šanas datumu, personu apliecinoša 
dokumenta numuru un izdošanas da-
tumu, valsti un institūciju, kas doku-
mentu izdevusi), norādot, vai viņiem 
ir tiesības pārstāvēt biedrību vai no-
dibinājumu atsevišķi vai kopīgi;

•Biedrības darbības termiņu, ja 
biedrība dibināta uz laiku;

•Datumu
NODEVU APMAKSA 
Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms 

pieteikuma iesniegšanas reģistrāci-
jai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc 
tam, kad Uzņēmumu reģistrs var 
pārliecināties, ka valsts nodeva ir ie-
skaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevas apmaksu var 
veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 
2 dienas pirms dokumentu iesniegša-
nas elektroniski vai pa pastu.

Valsts nodeva par reģistrāciju
11,38 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 

ko tiek veikts maksājums
No valsts nodevas atbrīvotas 

biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana. 

Valsts nodevai tiek piemērots 
10% samazinājums, ja reģistrāci-
jas pieteikumu iesniedz, izmantojot 
e-pakalpojumu portālā www.latvija.
lv  un atbildes dokumentus izvēlas 
saņemt elektroniski.

DOKUMENTU IESNIEG-
ŠANA - pieteikumu un tam pievie-
nojamos dokumentus var iesniegt 
dibinātāji vai jebkura cita persona, 
kurai dibinātāji to ir uzticējusi darīt. 
Dokumentus var iesniegt elektronis-
ki parakstītus e-pastā (pasts@ur.gov.
lv) - dokumenti jāparaksta ar e-pa-
rakstu viedkartē (eID vai eParaksta 
karti) vai ar eParaksts mobile portālā 
www.eparaksts.lv un jāiesniedz por-
tālā www.latvija.lv vai pa pastu – pa-
rakstītus dokumentus var nosūtīt uz 
Uzņēmumu reģistru (Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1011). Sūtījumā jāpievieno 
maksājuma uzdevums par valsts no-
devas apmaksu.

Biedrības reorganizācija
PIEVIENOŠANA - Pievieno-

šana ir process, kurā biedrība (pie-
vienojamā biedrība) nodod visu 
savu mantu citai biedrībai (iegūstošā 
biedrība). Apvienošanas gadījumā 
pievienojamā biedrība beidz pastā-
vēt bez likvidācijas procesa, pievie-
nojamās biedrības tiesības un saistī-
bas pāriet iegūstošajai biedrībai un 
pievienojamās biedrības biedri kļūst 
par iegūstošās biedrības biedriem. 
Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc paziņoju-
ma publicēšanas oficiālajā izdevumā 
“Latvijas Vēstnesis” katra reorgani-
zācijā iesaistītā biedrība Uzņēmumu 
reģistrā iesniedz dokumentus uz re-
organizāciju.

Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikuma veidlapa B4;
•Reorganizācijas līgums vai at-

tiecīgi apliecināta kopija, ja reorga-
nizācijas procesā piedalās divas vai 
vairākas jau pastāvošas biedrības

•Biedru sapulces  protokols vai 
tā izraksts;

•Kvīts vai tās kopija, vai inter-
netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu.

Reorganizācijas procesā drīkst 
piedalīties tikai biedrības, ja likumā 
nav noteikts citādi. 

BIEDRU SAPULCES PRO-
TOKOLS - biedru sapulces proto-
kola izraksts, kurā ietverts lēmums 
par reorganizāciju. Protokolu pa-
raksta sapulces vadītājs, protoko-
lists, bet protokola izraksta pareizību 
apliecina valdes loceklis saskaņā ar 
statūtos noteikto pārstāvības tiesību 
veidu.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukumu, reģistrā-

cijas numuru
•Institūciju vai personu, kas sa-

saukusi biedru sapulci
•Sapulces norises vietu un laiku 

(datumu)
•Sapulces paziņošanas biedriem 

datumu un veidu
•Sapulcē klātesošo biedru skaitu 

un kopējo biedrības biedru skaitu
•Sapulces vadītāju un protoko-

listu
•Sapulces darba kārtībā izskatā-

mos jautājumus
•Darba kārtības jautājumu ap-

spriešanas gaitu un saturu
•Sapulcē pieņemtos lēmumus
•Balsošanas rezultātus, norādot 

balsu skaitu “par” vai “pret” par kat-
ru lēmumu

Lēmums par reorganizāciju 
biedru sapulcē ir pieņemts, ja par 
to nobalso vairāk kā 2/3 no klāteso-
šajiem biedriem. 15 dienu laikā no 
lēmuma par reorganizāciju pieņem-
šanas, katrai reorganizācijas procesā 
iesaistītajai biedrībai ir pienākums 
publicēt oficiālajā izdevumā “Latvi-
jas Vēstnesis” paziņojumu, ka pie-
ņemts lēmums par reorganizāciju.

Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms 
pieteikuma iesniegšanas reģistrāci-
jai. Reģistrācija tiek veikta tikai pēc 
tam, kad Uzņēmumu reģistrs var 
pārliecināties, ka valsts nodeva ir ie-
skaitīta Valsts kases kontā.

Valsts nodevas apmaksu var 
veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 
2 dienas pirms dokumentu iesniegša-
nas elektroniski vai pa pastu.

Valsts nodeva par katru iesaistīto 
biedrību

8,54 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana.

Dokumentu iesniegšana - pietei-
kumu un tam pievienojamos doku-
mentus var iesniegt valdes locekļi 
vai jebkura cita persona, kurai val-
des locekļi to ir uzticējuši darīt. Do-
kumentus var iesniegt elektroniski 
parakstītu e-pastā - dokumenti jāpa-
raksta ar e-parakstu viedkartē (eID 
vai eParaksta karti) vai ar eParaksts 
mobile portālā www.eparaksts.lv un 
pa pastu - dokumentus var nosūtīt uz 
Uzņēmumu reģistru (Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1011). Sūtījumā jāpievieno 
maksājuma uzdevums par valsts no-
devas apmaksu. 

SAPLŪŠANA - Saplūšana ir 
process, kurā divas vai vairākas 
biedrības (pievienojamās biedrības) 
nodod visu savu mantu jaundibinā-
mai biedrībai (iegūstošā biedrība). 
Apvienošanas gadījumā pievieno-
jamā biedrība beidz pastāvēt bez 
likvidācijas procesa. Apvienošanas 
gadījumā pievienojamās biedrības 
tiesības un saistības pāriet iegūsto-
šajai biedrībai. Pievienojamās bied-
rības biedri kļūst par iegūstošās bied-
rības biedriem.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc pa-
ziņojuma publicēšanas oficiālajā iz-
devumā “Latvijas Vēstnesis” katra 
reorganizācijā iesaistītā biedrība Uz-
ņēmumu reģistrā iesniedz dokumen-
tus uz reorganizāciju.

Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikuma veidlapa B5;
•Reorganizācijas līgums vai at-

tiecīgi apliecināta kopija;
•Biedru sapulces protokols vai tā 

izraksts;
•Iegūstošās biedrības statūti;
•Iegūstošās biedrības valdes lo-

cekļu saraksts;
•Biedrību kopīgs pieteikums par 

jaundibināmās biedrības ierakstīšanu 
reģistrā un iegūstošās biedrības pie-
vienojamie dokumenti;

•Kvīts vai tās kopija, vai inter-
netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu

Reorganizācijas līgums - Ja re-
organizācijas procesā piedalās divas 
vai vairākas jau pastāvošas biedrī-
bas, tās slēdz reorganizācijas līgumu. 
Līgums slēdzams rakstveidā. Reor-
ganizācijas līguma projektu izskata 

un lēmumu par reorganizāciju pie-
ņem katras reorganizācijas procesā 
iesaistītās biedrības biedru sapulce.

Dokumentā jānorāda:
•Reorganizācijā iesaistīto biedrī-

bu nosaukumu;
•Reģistrācijas numuru;
•Juridisko adresi;
•Tiesības, kuras iegūstošā biedrī-

ba piešķir pievienojamās vai sadalā-
mās biedrības biedriem

•Reorganizācijas sekas reorga-
nizācijas procesā iesaistīto biedrību 
darbiniekiem

•Saplūšanas gadījumā — katras 
biedrības nemantisko tiesību turp-
māko izmantošanu

Biedrību saplūšanas gadījumā 
reorganizācijas līgumā norāda iegūs-
tošās (jaundibināmās) biedrības no-
saukumu un juridisko adresi.

Biedru sapulces protokola iz-
raksts, kurā ietverts lēmums par 
reorganizāciju. Protokolu paraksta 
sapulces vadītājs, protokolists, bet 
protokola izraksta pareizību aplieci-
na valdes loceklis saskaņā ar statūtos 
noteikto pārstāvības tiesību veidu.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukumu, reģistrā-

cijas numuru;
•Institūciju vai personu, kas sa-

saukusi biedru sapulci;
•Sapulces norises vietu un laiku 

(datumu);
•Sapulces paziņošanas biedriem 

datumu un veidu;
•Sapulcē klātesošo biedru skaitu 

un kopējo biedrības biedru skaitu;
•Sapulces vadītāju un protoko-

listu;
•Sapulces darba kārtībā izskatā-

mos jautājumus;
•Darba kārtības jautājumu ap-

spriešanas gaitu un saturu;
•Sapulcē pieņemtos lēmumus;
•Balsošanas rezultātus, norādot 

balsu skaitu “par” vai “pret” par kat-
ru lēmumu

Lēmums par reorganizāciju 
biedru sapulcē ir pieņemts, ja par to 
nobalso vairāk kā 2/3 no klātesoša-
jiem biedriem.

15 dienu laikā no lēmuma par 
reorganizāciju pieņemšanas, katrai 
reorganizācijas procesā iesaistīta-
jai biedrībai ir pienākums publicēt 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis” paziņojumu, ka pieņemts lē-
mums par reorganizāciju.

Iegūstošās biedrības statūti - Sta-
tūtos nosaka biedrības darbības sva-
rīgākos principus. Statūtu redakciju 
paraksta valdes locekļi atbilstoši sta-
tūtos noteiktajam pārstāvības tiesību 
veidam.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukums;
•Biedrības mērķi;
•Biedrības darbības termiņš, ja 

dibina un noteiktu laiku;
•Biedru iestāšanās un izstāšanās 

priekšnoteikumi;
•Biedru tiesības un pienākumi;
•Kārtība kādā var noteikt biedrī-

bas teritoriālo un citu struktūrvienī-
bu tiesības un pienākumus (ja tādas 
dibina);

•Biedru sapulces sasaukšanas un 
lēmumu pieņemšanas kārtība;

•Izpildinstitūcijas nosaukums, 
skaitliskais sastāvs, nosakot izpildin-
stitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt 
biedrību kopā vai atsevišķi;

•Revīzijas institūcijas uzbūve, 
ievēlēšanas kārtība, kompetence, 
lēmumu pieņemšanas kārtība un 
pilnvaru termiņš vai zvērināta revi-
denta iecelšanas kārtība un pilnvaru 
termiņš;

•Ja bez biedru sapulces un izpil-
dinstitūcijas paredzēts veidot citas 
pārvaldes institūcijas, statūtos norā-
dāma to izveides kārtība un kompe-
tence;

•Personu ar īpašu statusu (bied-
ru kandidāti, goda biedri, asociētie 
biedri, vecbiedri u.tml.) tiesības un 
pienākumi, ja tādi ir paredzēti;

•Statūtos var paredzēt citus no-
teikumus, kas nav pretrunā ar liku-
mu, kā piemēram: 

okārtību kā persona var pārsū-
dzēt lēmumu par atteikumu uzņemt 
to par biedrības biedru;

okārtību kādā biedriem tiek no-
teiktas saistības;

ogadījumus, kad biedrs tiek iz-
slēgts no biedrības;

okārtību, kādā biedrs tiek iz-
slēgts no biedrības;

obiedru nauda;
oc. noteikumus.
•Statūtos norāda to apstiprināša-

nas vietu un datumu.
Reģistrācijas veidlapas aizpil-

dīšana - pieteikuma veidlapu B5 
paraksta valdes locekļi, ievērojot 
statūtos noteikto pārstāvības tiesību 
veidu.

Valsts nodevu apmaksa - Valsts 
nodeva ir jāsamaksā pirms pietei-
kuma iesniegšanas reģistrācijai. Re-
ģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, 
kad Uzņēmumu reģistrs var pārlieci-
nāties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta 
Valsts kases kontā. Valsts nodevas 
apmaksu var veikt ar pārskaitījumu 
jebkurā bankā 2 dienas pirms doku-
mentu iesniegšanas elektroniski vai 
pa pastu.

Valsts nodeva par katru iesaistīto 
biedrību

8,54 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana. 

 Valsts nodeva par jaunas biedrī-
bas reģistrāciju

11,38 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums

No valsts nodevas atbrīvotas 

biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana.

Dokumentu iesniegšana - Pie-
teikumu un tam pievienojamos 
dokumentus var iesniegt valdes lo-
cekļi vai jebkura cita persona, kurai 
valdes locekļi to ir uzticējuši darīt. 
Dokumentus var iesniegt elektronis-
ki parakstītu e-pastā - dokumenti jā-
paraksta ar e-parakstu viedkartē (eID 
vai eParaksta karti) vai ar eParaksts 
mobile portālā www.eparaksts.lv un 
pa pastu - dokumentus var nosūtīt uz 
Uzņēmumu reģistru (Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1011). Sūtījumā jāpievieno 
maksājuma uzdevums par valsts no-
devas apmaksu. 

SADALĪŠANA - Sadalīšana 
ir process, kurā biedrība (sadalāmā 
biedrība) nodod savu mantu vienai 
biedrībai vai vairākām citām biedrī-
bām (iegūstošās biedrības) sašķelša-
nas vai nodalīšanas ceļā.

Sašķelšanas gadījumā sadalā-
mā biedrība nodod visu savu man-
tu (tiesības un saistības) divām vai 
vairākām iegūstošajām biedrībām 
un beidz pastāvēt bez likvidācijas 
procesa.

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā 
biedrība nodod daļu savas mantas 
(tiesības un saistības) vienai iegūs-
tošajai biedrībai vai vairākām šādām 
biedrībām. Nodalīšanas gadījumā 
sadalāmā biedrība turpina pastāvēt. 
Iegūstošā biedrība var būt jau esoša 
vai jaundibināma biedrība.

Ne agrāk kā 3 mēnešus pēc pa-
ziņojuma publicēšanas oficiālajā iz-
devumā “Latvijas Vēstnesis” katra 
reorganizācijā iesaistītā biedrība Uz-
ņēmumu reģistrā iesniedz dokumen-
tus uz reorganizāciju.

Norādām, ka ar mērķi nodroši-
nāt valstī noteikto pulcēšanās iero-
bežojumu ievērošanu, kooperatīvās 
sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrī-
bas/ politiskās partijas biedriem līdz 
2021. gada 31. decembrim ir tiesības 
piedalīties un balsot attālināti, vai 
balsot pirms sapulces. 

Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikuma veidlapa B6
•Reorganizācijas līgums vai at-

tiecīgi apliecināta kopija, ja reorga-
nizācijas procesā piedalās divas vai 
vairākas jau pastāvošas biedrības

•Biedru sapulces protokols vai tā 
izraksts 

•Iegūstošās biedrības statūti
•Iegūstošās biedrības valdes lo-

cekļu saraksts
•Kvīts vai tās kopija, vai inter-

netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu

Biedru sapulces protokols - 
Biedru sapulces protokola izraksts 
ar lēmumu par reorganizāciju. Pro-
tokolu paraksta sapulces vadītājs, 
protokolists, bet protokola izraksta 
pareizību apliecina valdes loceklis 
saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvī-
bas tiesību veidu.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukumu, reģistrā-

cijas numuru



BIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA / BIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJA4 jūnijs

www.sateka.lv

Informatīvais izdevums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas 
fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem 

Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informatīvā izdevuma 
saturu atbild biedrība “SATEKA”.

•Institūciju vai personu, kas sa-
saukusi biedru sapulci

•Sapulces norises vietu un laiku 
(datumu)

•Sapulces paziņošanas biedriem 
datumu un veidu

•Sapulcē klātesošo biedru skaitu 
un kopējo biedrības biedru skaitu

•Sapulces vadītāju un protoko-
listu

•Sapulces darba kārtībā izskatā-
mos jautājumus

•Darba kārtības jautājumu ap-
spriešanas gaitu un saturu

•Sapulcē pieņemtos lēmumus
•Balsošanas rezultātus, norādot 

balsu skaitu “par” vai “pret” par kat-
ru lēmumu

Lēmums par reorganizāciju 
biedru sapulcē ir pieņemts, ja par to 
nobalso vairāk kā 2/3 no klātesoša-
jiem biedriem.

15 dienu laikā no lēmuma par 
reorganizāciju pieņemšanas, katrai 
reorganizācijas procesā iesaistīta-
jai biedrībai ir pienākums publicēt 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis” paziņojumu, ka pieņemts lē-
mums par reorganizāciju.

Iegūstošās biedrības statūti - Sta-

tūtos nosaka biedrības darbības sva-
rīgākos principus. Statūtu redakciju 
paraksta valdes locekļi atbilstoši sta-
tūtos noteiktajam pārstāvības tiesību 
veidam.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukums
•Biedrības mērķi
•Biedrības darbības termiņš, ja 

dibina un noteiktu laiku
•Biedru iestāšanās un izstāšanās 

priekšnoteikumi
•Biedru tiesības un pienākumi
•Kārtība kādā var noteikt biedrī-

bas teritoriālo un citu struktūrvienī-
bu tiesības un pienākumus (ja tādas 
dibina)

•Biedru sapulces sasaukšanas un 
lēmumu pieņemšanas kārtība

•Izpildinstitūcijas nosaukums, 
skaitliskais sastāvs, nosakot izpildin-
stitūcijas locekļu tiesības pārstāvēt 
biedrību kopā vai atsevišķi

•Revīzijas institūcijas uzbūve, 
ievēlēšanas kārtība, kompetence, 
lēmumu pieņemšanas kārtība un 
pilnvaru termiņš vai zvērināta revi-
denta iecelšanas kārtība un pilnvaru 
termiņš

•Ja bez biedru sapulces un izpil-

dinstitūcijas paredzēts veidot citas 
pārvaldes institūcijas, statūtos norā-
dāma to izveides kārtība un kompe-
tence

•Personu ar īpašu statusu (bied-
ru kandidāti, goda biedri, asociētie 
biedri, vecbiedri u.tml.) tiesības un 
pienākumi, ja tādi ir paredzēti

•Statūtos var paredzēt citus no-
teikumus, kas nav pretrunā ar liku-
mu, kā piemēram: 

okārtību kā persona var pārsū-
dzēt lēmumu par atteikumu uzņemt 
to par biedrības biedru

okārtību kādā biedriem tiek no-
teiktas saistības;

ogadījumus, kad biedrs tiek iz-
slēgts no biedrības;

okārtību, kādā biedrs tiek iz-
slēgts no biedrības;

obiedru nauda;
ou.c. noteikumus.
•Statūtos norāda to apstiprināša-

nas vietu un datumu. 
Reģistrācijas veidlapas aizpil-

dīšana - pieteikuma veidlapu B6 
paraksta valdes locekļi, ievērojot 
statūtos noteikto pārstāvības tiesību 
veidu.

Nodevu apmaksa - Valsts node-

va ir jāsamaksā pirms pieteikuma ie-
sniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija 
tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņē-
mumu reģistrs var pārliecināties, ka 
valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts ka-
ses kontā.

Valsts nodevas apmaksu var 
veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 
2 dienas pirms dokumentu iesniegša-
nas elektroniski vai pa pastu.

Valsts nodeva par katru iesaistīto 
biedrību

8,54 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana. 

 Valsts nodeva par jaunas biedrī-
bas reģistrāciju

11,38 EUR

Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums.

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana.

Dokumentu iesniegšana - pietei-
kumu un tam pievienojamos doku-
mentus var iesniegt valdes locekļi 
vai jebkura cita persona, kurai val-
des locekļi to ir uzticējuši darīt. Do-
kumentus var iesniegt elektroniski 
parakstītu e-pastā - dokumenti jāpa-
raksta ar e-parakstu viedkartē (eID 
vai eParaksta karti) vai ar eParaksts 
mobile portālā www.eparaksts.lv un 
pa pastu - dokumentus var nosūtīt uz 
Uzņēmumu reģistru (Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1011). Sūtījumā jāpievieno 
maksājuma uzdevums par valsts no-
devas apmaksu. 

Biedrības likvidācija
Biedrības likvidācijas 1.posms
Biedrības darbība izbeidzas ar 

biedru sapulces lēmumu, uzsākot 
biedrības bankrota procedūru, bied-
ru skaitam samazinoties līdz vienam 
biedram vai citam statūtos noteik-
tajam skaitam, izbeidzoties statūtos 
noteiktajam termiņam (ja biedrība 
dibināta uz noteiktu laiku), ar tiesas 
nolēmumu, uz cita likumā vai statū-
tos noteiktā pamata.

Norādām, ka ar mērķi nodroši-
nāt valstī noteikto pulcēšanās iero-
bežojumu ievērošanu, kooperatīvās 
sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrī-
bas/ politiskās partijas biedriem līdz 
2021. gada 31. decembrim ir tiesības 
piedalīties un balsot attālināti, vai 
balsot pirms sapulces. 

Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikuma veidlapa B7 
•Biedru sapulces protokols vai tā 

izraksts (ja biedrības darbība izbei-
gusies ar biedru sapulces lēmumu)

•Izpildinstitūcijas lēmums  (ja 
biedru skaits samazinās līdz vienam 
biedram vai citam statūtos noteikta-
jam skaitam, vai ja beidzas statūtos 
noteiktais termiņš, uz kādu biedrība 
bija dibināta)

•Kvīts vai tās kopija, vai inter-
netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu

Paziņojumu par biedrības dar-
bības izbeigšanu un tās likvidāciju 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēst-
nesis” likvidators iesniedz personīgi.

Biedru sapulces protokolu - sa-
stāda, ja biedrības darbība izbei-
gusies ar biedru sapulces lēmumu. 
Protokolu paraksta sapulces vadītājs, 
protokolists, bet protokola izraksta 
pareizību apliecina valdes loceklis 
saskaņā ar statūtos noteikto pārstāvī-
bas tiesību veidu.

Dokumentā jānorāda:
•Biedrības nosaukumu, reģistrā-

cijas numuru
•Institūciju vai personu, kas sa-

saukusi biedru sapulci
•Sapulces norises vietu un laiku 

(datumu)
•Sapulces paziņošanas biedriem 

datumu un veidu
•Sapulcē klātesošo biedru skaitu 

un kopējo biedrības biedru skaitu
•Sapulces vadītāju un protoko-

listu
•Sapulces darba kārtībā izskatā-

mos jautājumus
•Darba kārtības jautājumu ap-

spriešanas gaitu un saturu
•Sapulcē pieņemtos lēmumus
•Balsošanas rezultātus, norādot 

balsu skaitu “par” vai “pret” par kat-
ru lēmumu

 Biedru sapulces lēmums par 
biedrības darbības izbeigšanu ir pie-
ņemts, ja par to nobalso vairāk nekā 
divas trešdaļas no klātesošajiem 
biedriem un ja statūtos nav noteikts 
lielāks balsu vairākums.

Reģistrācijas veidlapas aizpil-
dīšana - pieteikuma veidlapu B7 
paraksta valdes locekļi, ievērojot 
statūtos noteikto pārstāvības tiesību 
veidu vai biedru sapulcē ieceltais lik-
vidators (likvidatori).

Nodevu apmaksa - Valsts node-
va ir jāsamaksā pirms pieteikuma ie-
sniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija 
tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņē-
mumu reģistrs var pārliecināties, ka 
valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts ka-
ses kontā.

Valsts nodevas apmaksu var 
veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 
2 dienas pirms dokumentu iesniegša-
nas elektroniski vai pa pastu.

Valsts nodeva
5,69 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums. 

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana. 

Valsts nodevai tiek piemērots 
10% samazinājums, ja reģistrāci-
jas pieteikumu iesniedz, izmantojot 
e-pakalpojumu portālā www.latvija.
lv  un atbildes dokumentus izvēlas 
saņemt elektroniski.

Dokumentu iesniegšana - pietei-
kumu un tam pievienojamos doku-
mentus var iesniegt valdes locekļi, 
likvidators vai jebkura cita persona, 
kurai valdes locekļi vai likvidators 
to ir uzticējuši darīt. Dokumentus 
var iesniegt elektroniski parakstītus 
e-pastā (pasts@ur.gov.lv) - doku-
menti jāparaksta ar e-parakstu vied-
kartē (eID vai eParaksta karti) vai ar 
eParaksts mobile portālā www.epa-
raksts.lv un jāiesniedz portālā www.
latvija.lv vai pa pastu – parakstītus 
dokumentus var nosūtīt uz Uzņē-
mumu reģistru (Pērses iela 2, Rīga, 
LV-1011). Sūtījumā jāpievieno mak-
sājuma uzdevums par valsts nodevas 
apmaksu.
Biedrības darbības turpināšana

Ja biedrības darbības izbeigšana 
paredzēta statūtos vai ja lēmumu par 
biedrības darbības izbeigšanu pie-
ņem biedru sapulce, biedri līdz man-
tas sadales sākumam var pieņemt 
lēmumu par biedrības darbības tur-
pināšanu vai reorganizāciju. Biedru 
sapulci sasauc persona (institūcija), 
kas veic likvidāciju.

 Biedru sapulcē, kuras darba kār-
tībā ir jautājums par darbības turpi-
nāšanu, jāpiedalās vairāk nekā pusei 
no biedriem, ja statūtos nav noteikts 
lielāks kvorums.

 Lēmums uzskatāms par pie-
ņemtu, ja par to nobalso vairāk nekā 
divas trešdaļas no klātesošajiem 
biedriem. Pieņemot lēmumu par 
biedrības darbības turpināšanu, vien-
laikus izveidojama valde un citas 
statūtos paredzētās institūcijas. 

Norādām, ka ar mērķi nodroši-
nāt valstī noteikto pulcēšanās iero-
bežojumu ievērošanu, kooperatīvās 
sabiedrības/ biedrības/ arodbiedrī-
bas/ politiskās partijas biedriem līdz 
2021. gada 31. decembrim ir tiesības 

piedalīties un balsot attālināti, vai 
balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet 
sadaļā  

 Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikums
•Biedru sapulces protokols vai tā 

izraksts
•Valdes locekļa piekrišana ie-

ņemt amatu
•Kvīts vai tās kopija, vai inter-

netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu

Biedru sapulces protokols – 
biedru sapulces protokola izraksts, 
kurā ietverts lēmums par statūtu gro-
zīšanu un statūtu jaunās redakcijas 
apstiprināšanu. Protokolu paraksta 
sapulces vadītājs, protokolists, bet 
protokola izraksta pareizību aplieci-
na valdes loceklis saskaņā ar statūtos 
noteikto pārstāvības tiesību veidu.

Biedru sapulces protokolā jā-
norāda:

•Biedrības nosaukumu, reģistrā-
cijas numuru

•Institūciju vai personu, kas sa-
saukusi biedru sapulci

•Sapulces norises vietu un laiku 
(datumu)

•Sapulces paziņošanas biedriem 
datumu un veidu

•Sapulcē klātesošo biedru skaitu 
un kopējo biedrības biedru skaitu

•Sapulces vadītāju un protoko-
listu

•Sapulces darba kārtībā izskatā-
mos jautājumus

•Darba kārtības jautājumu ap-
spriešanas gaitu un saturu

•Sapulcē pieņemtos lēmumus
•Balsošanas rezultātus, norādot 

balsu skaitu “par” vai “pret” par kat-
ru lēmumu.

Reģistrācijas veidlapas aizpildī-
šana - pieteikums jāparaksta valdei. 

Papildus informācija:
•Pieteikumā par darbības tur-

pināšanu  norāda pieteiktā ierak-
sta būtību un valdes locekļu vārdu, 
uzvārdu, personas kodu (ja tāda 
nav, — dzimšanas datumu, personu 
apliecinoša dokumenta numuru un 
izdošanas datumu, valsti un institū-
ciju, kas dokumentu izdevusi), norā-
dot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt 
biedrību vai nodibinājumu atsevišķi 
vai kopīgi.

Nodevu apmaksa - Valsts node-
va ir jāsamaksā pirms pieteikuma ie-
sniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija 
tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņē-
mumu reģistrs var pārliecināties, ka 
valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts ka-
ses kontā.

Valsts nodevas apmaksu var 
veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 
2 dienas pirms dokumentu iesniegša-
nas elektroniski vai pa pastu.

Valsts nodeva
5,69 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-

di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana. 

Valsts nodevai tiek piemērots 
10% samazinājums, ja reģistrāci-
jas pieteikumu iesniedz, izmantojot 
e-pakalpojumu portālā www.latvija.
lv un atbildes dokumentus izvēlas 
saņemt elektroniski.

Dokumentu iesniegšana - pie-
teikumu un tam pievienojamos do-
kumentus var iesniegt valdes locekļi 
vai jebkura cita persona, kurai val-
des locekļi to ir uzticējuši darīt. Do-
kumentus var iesniegt elektroniski 
parakstītus e-pastā (pasts@ur.gov.
lv) - dokumenti jāparaksta ar e-pa-
rakstu viedkartē (eID vai eParaksta 
karti) vai ar eParaksts mobile portālā 
www.eparaksts.lv un jāiesniedz por-
tālā www.latvija.lv vai pa pastu – pa-
rakstītus dokumentus var nosūtīt uz 
Uzņēmumu reģistru (Pērses iela 2, 
Rīga, LV-1011). Sūtījumā jāpievieno 
maksājuma uzdevums par valsts no-
devas apmaksu.

Biedrības likvidācijas 2.posms
Pēc kreditoru prasījumu ap-

mierināšanas vai viņiem paredzētās 
naudas deponēšanas un likvidācijas 
izdevumu segšanas likvidators sa-
gatavo biedrības slēguma finanšu 
pārskatu un sadala atlikušo mantu 
starp personām, kurām ir tiesības uz 
šo mantu saskaņā ar statūtiem, ja li-
kumā nav noteikts citādi.

Pēc atlikušās biedrības mantas 
sadales likvidators iesniedz reģistra 
iestādei pieteikumu par likvidācijas 
pabeigšanu. Pieteikumu biedrības iz-
slēgšanai no reģistra iesniedz ne ag-
rāk par 6 mēnešiem no paziņojuma 
publicēšanas brīža oficiālajā izdevu-
mā “Latvijas Vēstnesis”.

Iesniedzamie dokumenti:
•Pieteikuma veidlapa B9
•Slēguma finanšu pārskats
•Kvīts vai tās kopija, vai inter-

netbankas maksājuma izdruka, vai 
informācija par valsts nodevas ap-
maksu

Pirms iesniegt pieteikumu tie-
sību subjekta izslēgšanai no reģis-
tra, jāpārliecinās, vai ir nokārtotas 
visas saistības ar Valsts ieņēmumu 
dienestu. Uzņēmumu reģistrs pirms 
nodibinājuma izslēgšanas elektro-
niski pieprasa no Valsts ieņēmumu 
dienesta attiecīgu izziņu. Ja Valsts 
ieņēmumu dienests sniegs atbildi, ka 
visas parādsaistības nav nokārtotas 
vai nav iesniegti visi nepieciešamie 
pārskati vai atskaites, Uzņēmumu re-
ģistrs atliks biedrības izslēgšanu no 
reģistra un noteiks termiņu trūkumu 

novēršanai.
Reģistrācijas veidlapas aizpil-

dīšana -pieteikuma veidlapu B9 
paraksta personas, kuras veic likvi-
dāciju (valdes locekļi vai ieceltais 
likvidators (likvidatori) atbilstoši 
biedrību un nodibinājumu reģistrā 
ierakstītajam pārstāvības tiesību vei-
dam.

Nodevu apmaksa - Valsts node-
va ir jāsamaksā pirms pieteikuma ie-
sniegšanas reģistrācijai. Reģistrācija 
tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņē-
mumu reģistrs var pārliecināties, ka 
valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts ka-
ses kontā.

Valsts nodevas apmaksu var 
veikt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 
2 dienas pirms dokumentu iesniegša-
nas elektroniski vai pa pastu.

Valsts nodeva
5,69 EUR
Valsts kase
Reģ. Nr. 90000050138
Valsts Kase, Konts: LV-

84TREL1060190913200
Maksājuma mērķis: obligāti jā-

norāda reģistrācijas numurs (ja tāds 
ir), nosaukums un pakalpojums, par 
ko tiek veikts maksājums

No valsts nodevas atbrīvotas 
biedrības, kurās apvienoti invalī-
di, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes; 
biedrības, kuru mērķis (vai viens no 
mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta 
pasākumu organizēšana. 

Valsts nodevai tiek piemērots 
10% samazinājums, ja reģistrāci-
jas pieteikumu iesniedz, izmantojot 
e-pakalpojumu portālā www.latvija.
lv  un atbildes dokumentus izvēlas 
saņemt elektroniski.

Dokumentu iesniegšana- pietei-
kumu un tam pievienojamos doku-
mentus iesniedz persona, kas veic 
likvidāciju. Dokumentus var iesniegt 
elektroniski parakstītus e-pastā 
(pasts@ur.gov.lv) - dokumenti jāpa-
raksta ar e-parakstu viedkartē (eID 
vai eParaksta karti) vai ar eParaksts 
mobile portālā www.eparaksts.lv un 
jāiesniedz portālā www.latvija.lv vai 
pa pastu – parakstītus dokumentus 
var nosūtīt uz Uzņēmumu reģistru 
(Pērses iela 2, Rīga, LV-1011). Sū-
tījumā jāpievieno maksājuma uzde-
vums par valsts nodevas apmaksu.

Informācija par biedrību 
dibināšanu, reorganizāciju un 

likvidēšana sagatavota pēc Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra 
mājaslapā esošās informācijas: 
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/

organizaciju/biedriba 


