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 Latvijas epidemiologu biedrība, 

vienotais reģistrācijas Nr. 40008287822, 

Jelgavas iela 3, Rīga, LV-1004 

 

Par biedrības ierakstīšanu biedrību un 

nodibinājumu reģistrā 

 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāre Lilita Strode, izskatot saņemtos 

dokumentus, 

 

konstatēja un secināja: 

 

1. 22.05.2019. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā saņemts biedrības Latvijas 

epidemiologu biedrība pieteikums un tam pievienotie dokumenti par biedrības Latvijas 

epidemiologu 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 Latvijas epidemiologu biedrība kā 

nodokļu maksātāju, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40008287822 un vienotās euro 

maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikatoru LV02ZZZ40008287822. 

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

1. juridiskā adrese: 

Rīga, Jelgavas iela 3 

2. mērķis: 

Paplašināt starptautisko Baltijas valstu kooperāciju epidemioloģijas jomā; 

Veicināt epidemioloģisko pētījumu paplašināšanu un attīstību; 
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Propagandēt augsto standartu uzturēšanu epidemioloģiskos pētījumos; 

Piedaloties starptautiskās asociācijas "Epidemiology Teaching Alliance" darbībā, attīstīt 

augstus epidemioloģijas pasniegšanas standartus; 

Dalīties ar idejām, darba iespējām un informāciju organizējot starptautiskas zinātniskas 

konferences epidemioloģijas jomā; 

Izplatīt ar medicīnu un epidemioloģiju saistītas zināšanas, vadot apmācības Baltijā un 

citos ģeogrāfiskos reģionos. 

  

3. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu: 20.12.2018. 

4. izpildinstitūcija: 

Juris Bārzdiņš, personas kods 210766-10407, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Liliāna Civjāne, personas kods 241266-12608, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi; 

Renārs Erts, personas kods 060577-11004, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi. 

 

3) Reģistrēt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem:   

Liliāna Civjāne, personas kods 241266-12608, valstspiederība: Latvijas Republika, 

pastāvīgās dzīvesvietas valsts: Latvijas Republika, veids, kādā tiek īstenota kontrole: kā 

biedrības biedrs; 

Renārs Erts, personas kods 060577-11004, valstspiederība: Latvijas Republika, 

pastāvīgās dzīvesvietas valsts: Latvijas Republika, veids, kādā tiek īstenota kontrole: kā 

biedrības biedrs; 

Juris Bārzdiņš, personas kods 210766-10407, valstspiederība: Latvijas Republika, 

pastāvīgās dzīvesvietas valsts: Latvijas Republika, veids, kādā tiek īstenota kontrole: kā 

biedrības biedrs. 

 

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

 

 

Šis lēmums stājas spēkā 2019. gada 28. 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. 

 

Valsts notāre 

 

 

 

L.Strode 

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

 
Strode 67031744 


