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16.11.2017. Nr. 6-24/162868 

 

 Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība, 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008270722, 

Mālkalnes prospekts 43, Ogre, Ogres nov., 

LV-5001 

 

Par biedrības ierakstīšanu biedrību un 

nodibinājumu reģistrā 

 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre Egita Irbe, izskatot saņemtos 

dokumentus, 

 

konstatēja un secināja: 

 

1. 14.11.2017. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts biedrības Jaunogres 

vidusskolas atbalsta biedrība pieteikums un tam pievienotie dokumenti par biedrības Jaunogres 

vidusskolas atbalsta biedrība 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) Ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrību Jaunogres vidusskolas atbalsta biedrība 

kā nodokļu maksātāju, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40008270722 un vienotās euro 

maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikatoru LV79ZZZ40008270722. 

2) Par biedrību ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā šādas ziņas: 

1. juridiskā adrese: Ogres nov., Ogre, Mālkalnes prospekts 43 

2. mērķis: Biedru apvienošana, lai palīdzētu labāk organizēt savu sabiedrisko dzīvi; 

Atpūtas, kultūras, sporta un izglītojošo pasākumu organizēšana; 

Izklaides pasākumu organizēšana; 
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Konsultēšana pedagoģijas un izglītības jautājumos;

Skolotāju un skolēnu mācību un pieredzes apmaiņa sorganizēšana.

3. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu: 03.11.2017.

4. izpildinstitūcija:

Ludmila  Feodorova, ar tiesībām pārstāvēt  biedrību kopīgi ar vismaz 2 izpildinstitūcijas 

locekļiem;

Olga  Gavriļenko,  ar  tiesībām  pārstāvēt  biedrību  kopīgi  ar vismaz 2 izpildinstitūcijas 

locekļiem;

Aleksandrs  Horuženko,  ar  tiesībām  pārstāvēt  biedrību kopīgi ar vismaz 2 

izpildinstitūcijas locekļiem;

Oksana Stepanova, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 2 izpildinstitūcijas 

locekļiem;

Andrejs Zvaigzne, ar tiesībām pārstāvēt biedrību kopīgi ar vismaz 2 izpildinstitūcijas 

locekļiem.

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

 

 

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 16. novembrī. 

 

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 

 

 

 

E.Irbe 

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

 
Irbe 67031745 




