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LĒMUMS 
Rīgā 

 
 
11.10.2022. Nr. 6-24/90230 

 
 Latvijas Regbija federācija, 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008023247, 
Valmieras iela 43 - 4, Rīga, LV-1009 

 
Par biedrības izmaiņu ierakstīšanu biedrību 
un nodibinājumu reģistrā 
 
 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - 
valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos dokumentus, 

 
konstatēja un secināja: 

 
1. 10.10.2022. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts biedrības Latvijas 

Regbija federācija, vienotais reģistrācijas Nr. 40008023247, pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti par izmaiņu ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. 

2. Iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru" 2.10 pantu un 18.1 panta trešo daļu un 18.2 panta pirmo daļu un Biedrību un 
nodibinājuma likuma 17.panta trešo daļu, 

 
nolēma: 

 
1) Par biedrību Latvijas Regbija federācija, vienotais reģistrācijas Nr. 40008023247, ierakstīt 
biedrību un nodibinājumu reģistrā šādas ziņas: 

1. Izmaiņas izpildinstitūcijas (amatpersonu) sastāvā: 
Atbrīvotas: 
Aigars Ameters, personas kods 210366-13101, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar 
vismaz 1 no izpildinstitūcijas locekļiem; 
Aivars Pilenieks, personas kods 220156-12956, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 
Māris Zeltiņš, personas kods 221164-10122, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar 
vismaz 1 no izpildinstitūcijas locekļiem. 
Ieceltas: 
Zane Sirsniņa-Kukaine, personas kods 290686-12863, ar tiesībām pārstāvēt biedrību 
kopīgi ar vismaz 1 no izpildinstitūcijas locekļiem; 
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Andrejs Šilinskis, personas kods 190379-11562, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar 
vismaz 1 no izpildinstitūcijas locekļiem; 
Kārlis Vents, personas kods 160379-11585, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

 
2) Reģistrēt paziņojumu, ka juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. 

 
 

Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 11. oktobrī. 
 

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu un 
Administratīvā procesa likuma 76. un 79.pantu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram 
iesniegumu Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1011. 

 
Organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja - 
valsts notāre 
 
 
 

L.Strode 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
Strode 67031744 
 

Informācijai! 
Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 15.aprīļa noteikumu Nr.308 "Noteikumi par 

valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā" 2.4. punktu par ierakstu 
izdarīšanu  biedrību un nodibinājumu  reģistrā maksājama valsts nodeva — 5,69 euro; šo 
noteikumu 2.1 punkts noteic, ka gadījumā, ja pieteicējs pieteikumu iesniedz elektroniski, 
izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izsaka vēlēšanos 
valsts notāra lēmumu saņemt, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes 
formu vai ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, valsts 
nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos minētajām valsts nodevas likmēm.  

Līdz ar to no summas 5.15 euro, ko Kārlis Vents  10.10.2022. samaksāja Valsts kases 
kontā Nr.LV84TREL1060190913200 un pieteikumu izmaiņu reģistrēšanai iesniedza 
elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izteica 
vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt ar elektroniskā pasta starpniecību, nav izmantota un 
atmaksājama ir summa 0.03 euro. 

Pamatojoties uz šo lēmumu, Jums ir tiesības vērsties Valsts ieņēmumu dienestā ar 
lūgumu pārskaitīt neizmantoto valsts nodevu uz Jūsu norādīto kontu. 
 


