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Ko dara pensionāru biedrības?
• Vairums biedrību:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tradicionālie pasākumi(Ziemassvētki, Lieldienas, nacionālie svētki);
ekskursijas(teātra/operas apmeklējumi);
starpnovadu pasākumi (sadziedāšanās);
brīvā laika aktivitātes(rokdarbu pulciņi, valodu pulciņi);
senioru deju/kora/teātra kolektīvs;
pasākumi sadarbībā ar pašvaldību/sociālo dienestu;
sanāksmes ar lektoriem;
vingrošana, nūjošana;
jubilāru kopīga sveikšana;
dalība projektos.

• Retāk:
•
•
•
•

savstarpējās palīdzības sniegšana – labdarība;
senioru festivāls;
sporta spēles;
starpvalstu pasākumi

Kāpēc dibināt savu pensionāru organizāciju? (I)
• 1. iemesls. Mēs nevaram izvēlēties savus radiniekus, mēs nevaram
izvēlēties savus darba biedrus, mēr nevaram izvēlēties savus kaimiņus,
bet mēs varam izvēlēties savus draugus un domubiedrus – cilvēkus, ar
kuriem būt kopā baltos un arī ne tik baltos brīžos.
• 2. iemesls. Ja paanalizējam, kādus pasākumus organizē esošas
biedrības, tad ir skaidrs, ka tiem nepieciešami gan finanšu līdzekļi, gan
materiālie resursi – telpas, transports, utt. Vairums pašvaldību
pensionāru biedrībām sniedz šādu atbalstu – tieši vai caur pašvaldību
sociālajiem dienestiem. Šādu palīdzību tās var sniegt biedrībām, bet
nevar sniegt individuāli.

Kāpēc dibināt savu pensionāru organizāciju? (II)
• 3. iemesls. Biedrības var piedalīties arī dažādos projektu konkursos un
tādejādi iegūt līdzekļus dažādu pasākumu, tai skaitā, starpvalstu
pasākumu organizēšanai.
• 4. iemesls. Atcerieties pasaku par tēvu, kurš saviem dēliem uzskatāmi
parādīja, ko kopība ir spēks – viegli var salauzt katru žagaru atsevišķi,
bet neiespējami salauzt žagarus, kas sasieti kopā. Pilnīgi iespējams, ka
Jūsu apkaimē nepieciešama labiekārtošana, lai to pielāgotu
pensionāru vajadzībām, padarītu drošāku arī citām iedzīvotāju
grupām. Ja Jūs personīgi par to runāsiet ar pašvaldību, iespējams, ka
Jūs uzklausīs un arī izdarīs. Bet pilnīgi iespējams, ka pat runāt
negribās, kur nu vēl izdarīt. Bet, ja šo pašu jautājumu virzīs biedrība,
kā noteiktas iedzīvotāju grupas pārstāvi, tam jau būs cits svars.

Kā nodibināt savu pensionāru organizāciju? (I)
Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu:
• “Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos
noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura.”
• Tātad biedrību nevar nodibināt viens cilvēks, tam nepieciešami vismaz divi cilvēki.
Maksimālais biedru skaits nav noteikts. Jūs varat izveidot arī nelielu organizāciju
ar dažiem saviem domubiedriem.
• “Biedrība un nodibinājums iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tie
ierakstīti biedrību un nodibinājumu reģistrā.”
• “(1) Biedrība un nodibinājums par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
• (2) Biedrība neatbild par biedra saistībām. Biedrs neatbild par biedrības
saistībām.”
• biedri neatbild par biedrības saistībām, tātad neriskē ar savu personisko mantu.

Kā nodibināt savu pensionāru organizāciju? (II)
• Lai biedrību varētu reģistrēt, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz lēmums,
par dibināšanu, statūti, aizpildīta reģistrācijas veidlapa un paziņojums
par juridisko adresi.
• Informāciju par biedrības reģistrācijai iesniedzamajiem dokumentiem
var atrast Uzņēmumu reģistra mājas lapā.
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/re
gistracija-uznemumu-registra/kopsavilkums/ Tur ir arī veidlapas,
lēmuma par dibināšanu un statūtu paraugs ar komentāriem.

Cik tas izmaksās?
• Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas reģistrācijai.
Reģistrācija tiek veikta tikai pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs var
pārliecināties, ka valsts nodeva ir ieskaitīta Valsts kases kontā.
• Valsts nodeva ir 11.38 eiro, Tā tiek samazināta par 10%, ja dokumentus
iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv un atbildes
dokumentus izvēlas saņemt elektroniski. Protams, dokumentiem ir jābūt
elektroniski parakstītiem.
• Maksa par klienta apkalpošanu klātienē tiek piemērota klientiem, kas
klātienē Uzņēmuma reģistra klientu apkalpošanas zālē iesniedz reģistrācijas
pieteikumu un tam pievienotos dokumentus. Šī maksa ir 4.00 eiro.

