Inpormaceja presei

Pasajāmumu registris atceļ „Latgolys radejis“ puordūšonys registraceju

Rudzātūs, 2009 gods marta 24 dīnā

Pasajāmuma registra golvonais notars vakar atcieļs vaļsts notara sasprīdumu ap SIA „MG Latgolas Bolss“ puormejumim.

Bīdreiba „LR“ pyrmudiņ sajēme Latvejis Republikys Pasajāmumu registra golvonuo vaļsts notara Ringolda Bolūža sasprīdumu Nr. 1-5/68, ar kuru jis atceļ Pasajāmumu registra vaļsts notaris Julejis Gržibovskis sasprīdumu Nr. 13-10/8311/1 i atjaunoj īrokstus komercregistrā, kaidi jī beja da janvara 29 dīnai: juridiskais adress – Preiļu rajona Jersikys pogostā, volda bīdrys – Vaļds Labinskais. Sasprīdums pījimts pa SIA „MG Latgolas Bolss“ mozuma dalinīka Aņša Ataola Bierzeņa žālastei.
Tān SIA „MG Latgolas Bolss“ mozuma dalinīkim vaira navā juridisku trauciekļu izmontuot sovys pyrmpierkšonys tīseibys i atpierkt 75% sabīdreibys daļu par 2009 gods janvara 8 dīnys pierkšonys-puordūšonys dasarunā nūruodeitū sumu – 66 tyukstūšom latu. Iz prīšku radejis darbeibys nūdrūšynuošonai irā planavuots daviļkt jaunus dalinīkus, t.sk ari bīdreibu, kab, īvadynojūt vaira ļaužu, tyktu garantāts, ka iz prīšku radeja byus eistyna tautys radeja i nabyus atkareiga nu kura individuala dalinīka vīnpersoniskys darbeibys.
Atguodynojam, ka bīdreiba „LR“ aicynoj stuot vydā vysus ļauds, kas grib atspaiduot radejis atjaunynuošonu i darbeibu – i aktivai, i pasivai. Vaira inpormacejis – sātys lopā http://lr.lv/
Tyvuokūs dīnu laikā „Latgolys radeja“ planavoj atsuokt raideišonu juos prekveņcejuos Rēznē, Daugpilī, Jākubpilī i Bolvūs. Bīdreiba ari iz prīšku dasavērs „Latgolys radejis“ darbeibys atjaunynuošonu i ap raideišonys suokšonu raksteis atseviškā presis viestī.

Aņss Ataols Bierzeņš, bīdreibys „LR“ volda prīšksādātuojs,
Agris Bitāns, bīdreibys „LR“ volda bīdrys.
.






Informācija presei

Uzņēmumu reģistrs atceļ „Latgolys radejis“ pārdošanas reģistrāciju

Rudzātos, 2009. gada 24. martā

Uzņēmumu reģistra galvenais notārs vakar atcēlis valsts notāra lēmumu par SIA „MG Latgolas Bolss“ izmaiņām.

Biedrība „LR“ pirmdien saņēma Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra Ringolda Baloža lēmumu Nr. 1-5/68, ar kuru viņš atceļ Uzņēmumu reģistra valsts notāres Jūlijas Gržibovskas lēmumu Nr. 13-10/8311/1 un atjauno ierakstus komercreģistrā, kādi tie bija līdz 29. janvārim: juridiskā adrese – Preiļu rajona Jersikas pagastā, valdes loceklis – Valdis Labinskis. Lēmums pieņemts pēc SIA „MG Latgolas Bolss“ mazākuma dalībnieka Anša Ataola Bērziņa sūdzības.
Tagad SIA „MG Latgolas Bolss“ mazākuma dalībniekiem vairs nav juridisku šķēršļu izmantot savas pirmpirkuma tiesības un atpirkt 75% sabiedrības daļu par 2009.gada 8.janvāra  pirkuma-pārdevuma līgumā norādīto summu – 66 tūkstošiem latu. Turpmākai radio darbības nodrošināšanai ir plānots piesaistīt jaunus dalībniekus, t.sk. arī biedrību, lai, piesaistot vairāk ļaužu, tiktu garantēts, ka turpmāk radio būs īsts tautas radio un nebūs atkarīgs no kāda individuāla dalībnieka vienpersoniskas darbības.
Atgādinām, ka biedrība „LR“ aicina stāties iekšā visus ļaudis, kas grib atbalstīt radio atjaunošanu un darbību – gan aktīvi, gan pasīvi. Vairāk informācijas – mājas lapā http://lr.lv/
Tuvāko dienu laikā „Latgales radio“ plāno atsākt raidīšanu tā frekvencēs Daugavpilī, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī un Balvos. Biedrība arī turpmāk sekos „Latgales radio“ darbības atjaunošanai un par raidīšanas atsākšanu rakstīs atsevišķā preses relīzē.

Ansis Ataols Bērziņš, biedrības „LR“ valdes priekšsēdētājs,
Agris Bitāns, biedrības „LR“ valdes loceklis.


