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14.12.2018. Nr. 6-24/180802 

 

 "LATVIJAS DARTS ORGANIZĀCIJA", 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008105401, 

uritdi@gmail.com           

 

Par biedrības izmaiņu ierakstīšanu biedrību 

un nodibinājumu reģistrā 

 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre Aija Zundure, izskatot saņemtos 

dokumentus, 

 

konstatēja un secināja: 

 

1. 11.12.2018. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts biedrības "LATVIJAS 

DARTS ORGANIZĀCIJA", vienotais reģistrācijas Nr. 40008105401, 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 DARTS ORGANIZĀCIJA", vienotais reģistrācijas                        

Nr. 40008105401, ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā šādas ziņas: 

1. Ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā dibināšanas dokumentu – statūtus jaunā 

redakcijā. 

2. Izmaiņas izpildinstitūcijas (amatpersonu) sastāvā: 

Atbrīvotas: 

Aivis Konstantinovičs, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību 

atsevišķi; 

Sarmīte Lavrentjeva, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību 
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atsevišķi. 

Ieceltas: 

Žanis Buklovskis, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību 

atsevišķi; 

Kristaps Mickus, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Reno Roga, personas kods (personas kods), ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

2) Vienu šā lēmuma eksemplāru pievienot reģistrācijas lietai, otru izsniegt adresātam. 

 

 

Šis lēmums stājas spēkā 2018. gada 14. decembrī. 

 

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. 

 

Valsts notāre 

 

 

 

A.Zundure 

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

 
Zundure 67031852 


