
 

BIEDRĪBAS LIKVIDĀCIJAS PROCESS 

1. POSMS: Darbības izbeigšana 

1. Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā 
 Pieteikums par likvidācijas procesa sākšanu (B7 veidlapa)  

 Lēmums, uz kura pamata tiek sākta likvidācija: 

o Biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu (ja  

darbība izbeigusies ar biedru sapulces lēmumu). 

o Izpildinstitūcijas (valdes) lēmums (ja biedru skaits samazinās līdz vienam biedram 

vai citam statūtos noteiktajam skaitam, vai ja beidzas statūtos noteiktais termiņš, 

uz kādu biedrība bija dibināta). 

 Informācija par valsts nodevas nomaksu  5,69EUR - kvīts, tās kopija vai internetbankas 

maksājuma izdruka, vai informācija par veikto maksājumu B9veidlapā. 

Valsts kase, Reģ. Nr. 90000050138,  

Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200 

Maksājuma mērķis: biedrības XXXX darbības izbeigšanas ieraksta veikšanai 

 

2. Publikācija laikrakstā „Latvijas vēstnesis” 
Kad no Uzņēmuma reģistra saņemts lēmumus par biedrības darbības izbeigšanas ieraksta 

veikšanu, tad biedrības likvidatoram „Latvijas vēstnesī” jāievieto oficiāls publikācija par 

biedrības darbības izbeigšanu un jādod iespēja pieteikties iespējamajiem kreditoriem. 

1. Publikācija laikrakstā „Latvijas vēstnesis” par biedrības darbības izbeigšanu, likvidāciju 

un kreditoru pieteikšanos. Kad no Uzņēmumu reģistra saņemts lēmums par biedrības 

darbības izbeigšanu, tad, norādot UR lēmuma datumu un Nr., sagatavo iesniegumu 

laikrakstam „Latvijas vēstnesis” – to var iesniegt klātienē, e-pastā (ar elektronisko 

parakstu) vai nosūtīt pa pastu. Sludinājumu paraksta likvidators. 

Maksa par publikāciju 17,07EUR (paziņojums kreditoriem) jānomaksā pēc rekvizītiem: 

VSIA Latvijas Vēstnesis, Reģ.Nr. 40003113794 

AS SEB Banka, UNLALV2X, LV56UNLA0002100609196 

AS Swedbank. HABALV22, LV31HABA0551027727297 

2. Gaida vismaz 6 mēnešus pēc publikācijas „Latvijas Vēstnesī” - likvidācijas 2.posma 

uzsākšana, īpaši attiecībā uz mantas sadali nedrīkst notikt ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem no 

paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, izņemot gadījumus, kad 

ātrāku mantas sadali ir atļāvusi tiesa un ar to netiek nodarīti zaudējumi kreditoriem 

2. POSMS: Izslēgšana no reģistra 

Pirms iesniedz gala pieteikumu biedrības izslēgšanai no reģistra, jāpārliecinās, vai ir nokārtotas visas 

saistības ar Valsts ieņēmumu dienestu. Uzņēmumu reģistrs pirms biedrības izslēgšanas no reģistra 

elektroniski pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgu izziņu. Ja Valsts ieņēmumu dienests sniegs 

atbildi, ka visas parādsaistības nav nokārtotas vai nav iesniegti visi nepieciešamie pārskati vai atskaites, 

Uzņēmumu reģistrs atliks biedrības izslēgšanu no reģistra un noteiks termiņu trūkumu novēršanai. 

 



 

1. Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā: 

 Pieteikums par biedrības izslēgšanu no Biedrību un nodibinājuma reģistra  

(B9 veidlapa)  

 Slēguma finanšu pārskats - likvidators sagatavo biedrības slēguma finanšu pārskatu un 

sadala atlikušo mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu saskaņā ar statūtiem, 

ja likumā nav noteikts citādi. 

 Informācija par valsts nodevas nomaksu - kvīts, tās kopija vai internetbankas maksājuma 

izdruka, vai informācija par veikto maksājumu B9veidlapā. 5,69EUR 

Valsts kase, Reģ. Nr. 90000050138,  

Valsts Kase, Konts: LV84TREL1060190913200 

Maksājuma mērķis: biedrības XXXX izslēgšana no reģistra 

 

 

Informācija par valsts nodevas atbrīvojumiem un atlaidēm 

 No valsts nodevas atbrīvotas biedrības, kurās apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu 

ģimenes; biedrības, kuru mērķis (vai viens no mērķiem) ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu 

organizēšana. 

 Valsts nodevai tiek piemērots 10% samazinājums, ja reģistrācijas pieteikumu iesniedz, 

izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv  un atbildes dokumentus izvēlas saņemt 

elektroniski. 

 


