
 

 

1) 03.05.2011. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts  

politiskās partijas "Pilsoniskā savienība" (turpmāk – Partija) pieteikums un tam pievienotie 

dokumenti par  izmaiņu valdes sastāvā un statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu;  

 

2) Saskaņā ar Politisko partiju likuma 33.panta piekto daļu jautājumos, kas saistīti ar 

partijas biedru sapulces sasaukšanu, norisi, lēmumu pieņemšanu un atzīšanu par spēkā 

neesošiem, piemēro Biedrību un nodibinājumu likumu. Biedrību un nodibinājumu likuma 

37.panta 4
1
.daļa nosaka, ka Biedru sapulces protokolā norāda:  

1) biedrības nosaukumu;  

2) institūciju (personu), kura sasauc biedru sapulci;  

3) biedru sapulces norises vietu un laiku;  

4) laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas 

veidu;  

5) biedrības kopējo biedru skaitu un, ja sapulcē saskaņā ar biedrības statūtiem piedalās 

biedru pārstāvji, — biedru pārstāvju kopējo skaitu, kāds nepieciešams, lai būtu pārstāvēti 

visi biedri;  

6) sapulcē klātesošo biedru (biedru pārstāvju) skaitu;  

7) darba kārtības jautājumus;  

8) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;  

 

  9) balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu ―par‖ vai ―pret‖ par katru lēmumu;  

10) pieņemtos lēmumus. 

Savukārt Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 "Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (turpmāk – Kārtība) 51.3.apakšpunkts paredz, ka 

izstrādājot dokumenta izrakstu, pārraksta nepieciešamo dokumenta teksta daļu, savukārt 

nepārrakstītās dokumenta teksta daļas vietā raksta divpunkti, kuru liek kvadrātiekavās.  

Partijas 6.04.2011.atkārtoti sasauktās kopsapulces protokola Nr.02/11 izrakstā nav 

ietverta informācija par institūciju (personu), kura sasauc biedru sapulci, kā arī laiku, kad 

biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu. 

 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru‖ 2
14

.pantu, 18
1
.panta ceturto daļu, 18

5
. pantu,  

 

 

 

 

1) Atlikt ieraksta izdarīšanu politisko partiju reģistrā par izmaiņām Partijas valdes sastāvā 

un statūtu jaunās redakcijas reģistrēšanu.  

2) Noteikt trūkumu novēršanai termiņu - 09.08.2011. Ja dokumenti, kuros trūkumi 

novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa atkārtoti jāmaksā valsts nodeva. 

 

3) Vienu šī lēmuma eksemplāru pievienot lietvedībai, bet otru izsniegt dokumentu 

iesniedzējam. 

 

 

Šis lēmums stājas spēkā 2011.gada 11.maijā. 

 

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. 

 


