Aktualizēts: 01.10.2021.

EEIG6. VEIDLAPA

Pieteikums ieraksta izdarīšanai
Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā
par Eiropas ekonomisko interešu grupas darbības izbeigšanu


1. Eiropas ekonomisko interešu grupa
Reģistrācijas numurs



Nosaukums 



2. Eiropas ekonomisko interešu grupas darbības izbeigšanas pamats

Atzīmēt 

 ar biedru lēmumu 
 ar tiesas nolēmumu 
 cits pamats ________________________________________________________________
                                                    (norādīt)

3. Likvidāciju veic
Atzīmēt        Eiropas ekonomisko interešu grupas vadītāji
                   citas personas (norādīt informāciju)

Nr.p.k. ı___ı___I

Atzīmēt     likvidatoram ir tiesības veikt ar likvidāciju saistītās darbības tikai kopīgi 
                likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
Vārds


Uzvārds


Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods

Adrese, kurā persona ir sasniedzama (informācija nav norādāma obligāti)


Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums          ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
                                                                 (diena)          (mēnesis)                      (gads)
Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids

Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
  (diena)        (mēnesis)                 (gads)
Izdevējs
Valsts

Institūcija



Nr. p. k. 
Atzīmēt     likvidatoram ir tiesības veikt ar likvidāciju saistītās darbības tikai kopīgi 
                likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
Vārds

Uzvārds


Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods

Adrese, kurā persona ir sasniedzama (informācija nav norādāma obligāti)


Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums          ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
                                                                 (diena)          (mēnesis)                      (gads)
Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids

Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
    (diena)        (mēnesis)                 (gads)
Izdevējs
Valsts

Institūcija


4. Kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta
Novads

Novada pilsēta/pagasts

Pilsēta

Ciems

Ielas nosaukums

Mājas nosaukums/ mājas nr., korpuss

Dzīvokļa numurs

Pasta indekss LV -

Valsts



5. Pievienotie dokumenti (Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits (ja dokumenti tiek iesniegti elektroniski, eksemplāru skaits nav jānorāda), lapu skaits)







6. Apliecinājums
Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem lēmumiem.




7. Informācija par valsts nodevas (par reģistrāciju) maksājumu. Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošo dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku).
Informācija par maksātāju
Fiziska persona
Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu, mēnesi, gadu)


Juridiska persona
Reģistrācijas numurs
Nosaukums


Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums
                                      ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
                                                              (diena)        (mēnesis)               (gads)
Maksājuma dokumenta Nr. (Informācija nav norādāma obligāti)

Apmaksātā summa

EUR
Maksājuma references Nr. (Informācija nav norādāma obligāti)

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (banka u.c.) (Informācija nav norādāma obligāti)


8. Kontaktinformācija saziņai un valsts notāra lēmuma paziņošanas veids
Valsts notāra lēmumu paziņot (ja ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese), lēmums tiks nosūtīts uz e-adresi, ja lēmumu vēlas saņemt citā veidā – jāatzīmē saņemšanas veids, kā arī papildus jānorāda pamatojums, kāpēc nevēlas saņemt lēmumu uz e-adresi)
Atzīmēt 
 Nosūtot pa pastu uz likvidatora deklarēto dzīvesvietas adresi vai pieteikumā norādīto adresi, kurā persona ir sasniedzama;
 Nosūtot pa pastu uz juridisko adresi;

 Nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu):
Pamatojums (norāda tikai gadījumā, ja ir aktivizēta e-adrese, bet lēmumu vēlas saņemt citā veidā)

Kontaktinformācija saziņai


 E-pasta adrese


 Tālruņa numurs


9. Paraksti
Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, dzimšanas datums)

Vieta

Datums*      

Paraksts*

Vārds

Uzvārds

Personas kods (ja nav personas koda, dzimšanas datums)

Vieta

Datums*      

Paraksts*

Izmanto nepieciešamās lapas. Visas aizpildītās lapas sanumurē. Prasības neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.




