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prezidents izsludina šādu likumu:

99.

823L/12

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
2002, 23. nr.; 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 2. nr.; 2008, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 26.,
65. nr.; 2013, 21., 188. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 245. nr.; 2016, 31. nr.) šādus grozījumus:
1. Papildināt 25. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Uz vakanto zvērināta tiesu izpildītāja amata vietu nevar pieteikties pretendents, kurš ieguvis
parādnieka statusu saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumu.”
2. Izteikt 32. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja zvērināta tiesu izpildītāja amata vieta ir vakanta, tieslietu ministrs saziņā ar Latvijas
Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi ieceļ zvērinātu tiesu izpildītāju, kas veiks amata pienākumus
prombūtnē esošā zvērināta tiesu izpildītāja vietā. Zvērināta tiesu izpildītāja aizstāšana viņa
atvaļinājuma laikā tiek saskaņota Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes noteiktajā kārtībā.”
3. Aizstāt 55. panta pirmajā daļā vārdus “par tās pašas zvērināta tiesu izpildītāja darbības
atzīšanu par prettiesisku” ar vārdiem “šajā kriminālprocesā”.
4. Izteikt 58. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Tiesa paziņo tieslietu ministram un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei par
sūdzībām, kas iesniegtas saistībā ar zvērināta tiesu izpildītāja darbībām, elektroniski nosūtot uz
Tieslietu ministrijas un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes oficiālo elektroniskā pasta
adresi šo sūdzību lietās taisīto spēkā stājušos nolēmumu norakstus.”
5. Papildināt 65. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto termiņu nav iespējams ievērot,
disciplinārlietu komisija lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem.
Lēmums par termiņa pagarināšanu nav pārsūdzams.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
6. Aizstāt 66. panta pirmās daļas 3. punktā skaitli “1430” ar skaitli “5000”.
7. Papildināt likumu ar 69.1 pantu šādā redakcijā:
“69.1 pants. (1) Disciplinārlietā pieņemto lēmumu vai tieslietu ministra lēmumu par
disciplinārsoda uzlikšanu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome triju dienu laikā pēc tam, kad
saņēmusi attiecīgu informāciju no Tieslietu ministrijas, publicē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju
padomes mājaslapā internetā, aizsedzot to informācijas daļu, kura atklāj personas datus, tai skaitā
sensitīvus personas datus. Pie atbildības sauktās personas vārds un uzvārds netiek aizsegts.
(2) Ja zvērināts tiesu izpildītājs disciplinārlietu komisijas vai tieslietu ministra lēmumu par
disciplinārsoda uzlikšanu ir pārsūdzējis, attiecīgo lēmumu šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā
publicē triju dienu laikā pēc tam, kad Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome saņēmusi no
Tieslietu ministrijas informāciju par to, ka stājies spēkā galīgais tiesas nolēmums, ar kuru pieteikums
noraidīts.
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(3) Publicēto lēmumu no mājaslapas internetā dzēš pēc viena gada no tā publicēšanas dienas
triju dienu laikā.”
8. Papildināt 74. pantu ar ceturto, piekto un sesto daļu šādā redakcijā:
“(4) Zvērināts tiesu izpildītājs veic tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā
saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās
un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulu Nr. 1393/2007
par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu
izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 (turpmāk — Eiropas Parlamenta un
Padomes regula Nr. 1393/2007).
(5) Izdevumus, kas saistīti ar tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu šā panta ceturtajā
daļā minētajos gadījumos, veido zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzība takses apmērā, zvērināta
tiesu izpildītāja amata darbības veikšanai nepieciešamie izdevumi un Latvijas Zvērinātu tiesu
izpildītāju padomes izdevumi, kas saistīti ar dokumentu saņēmējas iestādes funkcijas veikšanu
un nedrīkst pārsniegt ar funkcijas veikšanu saistīto administratīvo izdevumu apmēru. Zvērināta
tiesu izpildītāja amata darbības veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru nosaka atbilstoši
normatīvajiem aktiem par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem.
(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēti ārvalsts kompetentās iestādes
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1393/2007 un Hāgas 1965. gada konvencijai
par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās iesniegtie lūgumi
par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu, kārtību, kādā, pamatojoties uz šādu ārvalsts
kompetentās iestādes lūgumu, personai, kuras deklarētā dzīvesvieta, dzīvesvieta, atrašanās vieta vai
juridiskā adrese ir Latvijā un kuras adrese ir zināma, tiek izsniegti tiesas un ārpustiesas civillietu un
komerclietu dokumenti, kā arī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes izdevumu apmēru, to
segšanas kārtību un ar lūguma izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību.”
9. Papildināt 77.2 panta trešo daļu ar vārdiem “vai uz oficiālo elektronisko adresi, ja personai
ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts”.
10. 80. pantā:
papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmēru nosaka atbilstoši ieguldītā
darba apjomam un samērīgi ar piedzenamā parāda apmēru, kā arī ņemot vērā zvērināta tiesu
izpildītāja amatam normatīvajos aktos noteikto atbildību, neatkarības prasības un no amata
izrietošos ierobežojumus.”;
uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.
11. 87. pantā:
aizstāt pirmajā daļā vārdus “piešķir tieslietu ministrs” ar vārdiem “saskaņo Latvijas Zvērinātu
tiesu izpildītāju padome”;
papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Aizvietojot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma laikā, aizvietotājs prombūtnē esošā
zvērināta tiesu izpildītāja iecirknī gādā par zvērināta tiesu izpildītāja amata un saimniecisko darbību
veikšanu.”
12. Aizstāt 88. panta pirmajā daļā vārdus “tieslietu ministra atļauju” ar vārdiem “Latvijas
Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes saskaņojumu”.
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13. 97. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “uz zvērināta tiesu izpildītāja” ar vārdiem “kurš konkrēto
personu nodarbina”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāts, kurš palīga kandidāta amatā nostrādājis
vismaz gadu, var kārtot zvērināta tiesu izpildītāja palīga eksāmenu. Minētajā termiņā ieskaita arī
laikposmu, kurā zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata kandidāts palīga kandidāta amatā darbojies
cita zvērināta tiesu izpildītāja vadībā, ja no dienas, kad pārtrauktas darba tiesiskās attiecības ar
vienu zvērinātu tiesu izpildītāju, līdz dienai, kad persona apstiprināta par zvērināta tiesu izpildītāja
palīga kandidātu zvērinātam tiesu izpildītājam, pie kura tā nodarbināta zvērināta tiesu izpildītāja
palīga eksāmena dienā, nav pagājis vairāk par diviem mēnešiem.”
14. Papildināt X sadaļas pirmo nodaļu “Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāti” ar
97.1 pantu šādā redakcijā:
“97.1 pants. Zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta statusu persona zaudē, pārtraucot
darba tiesiskās attiecības ar zvērinātu tiesu izpildītāju, pēc kura priekšlikuma tā apstiprināta
zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā, vai iestājoties kādam no šā likuma 13. panta
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā paredzētajiem gadījumiem.”
15. Papildināt 117. pantu ar vārdiem “kā arī no citiem ieņēmumiem”.
16. Papildināt 127. pantu ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“13) nodrošina zvērinātu tiesu izpildītāju atvaļinājumu saskaņošanu;
14) veic dokumentu saņēmējas iestādes funkciju, organizējot dokumentu izsniegšanu
Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu
izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu
Nr. 1393/2007.”
17. Papildināt likumu ar 127.1 pantu šādā redakcijā:
“127.1 pants. Ja, veicot šā likuma 127. panta 14. punktā noteikto funkciju, Latvijas Zvērinātu
tiesu izpildītāju padome konstatē, ka ārvalsts kompetentās iestādes lūgumā par tiesas vai ārpustiesas
dokumentu izsniegšanu norādītā adrese, kurā veicama dokumentu izsniegšana, ir nepilnīga
vai neprecīza, tai ir tiesības pārbaudīt ziņas par izsniedzamo dokumentu adresāta — fiziskās
personas — deklarētās dzīvesvietas adresi Iedzīvotāju reģistrā. Ja izsniedzamo dokumentu adresāts
ir juridiskā persona, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pārbauda konkrētās juridiskās
personas aktuālo Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstīto juridisko adresi.”
18. Izteikt 145. panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:
“Ja zvērināts tiesu izpildītājs atstādināts no amata pienākumu veikšanas, ar depozīta kontā
esošajām depozītu summām rīkojas tieslietu ministra rīkojumā noteiktais zvērināts tiesu izpildītājs.”
19. Izteikt 146. pantu šādā redakcijā:
“146. pants. (1) Zvērināts tiesu izpildītājs katram gadam elektroniski kārto atsevišķu depozītu
summu uzskaites grāmatu.
(2) Kārtējā gada ietvaros elektroniski uzkrāto informāciju par depozītu summu uzskaiti
zvērināts tiesu izpildītājs līdz nākamā gada 1. februārim elektroniski parakstītu iesniedz Latvijas
Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē apstiprināšanai.
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(3) Depozītu summu uzskaites grāmatā naudas līdzekļu atlikumam jāsakrīt ar naudas līdzekļu
atlikumu depozīta kontā. Ieraksti depozītu summu uzskaites grāmatā tiek dalīti pa mēnešiem.
Informācija par katru depozīta kontā veiktu maksājumu (iemaksu un izmaksu) tiek atspoguļota
atsevišķi.
(4) Depozītu summas, kas iepriekšējā gada 31. decembrī paliek atlikumā zvērināta tiesu
izpildītāja depozīta kontā, tiek norādītas nākamā gada depozītu summu uzskaites grāmatas sākumā
kā atlikums, saglabājot katras iepriekšējā gadā saņemtās depozīta summas piesaisti konkrētajai
izpildu lietai, ja maksājums ir piesaistīts izpildu lietai.”
20. 152. pantā:
izslēgt otro daļu;
aizstāt trešajā daļā vārdu “septiņu” ar skaitli “10”.
21. Izteikt 155. panta 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja piedzenamā summa izpildu dokumentā norādīta ārvalstu valūtā, zvērināts tiesu
izpildītājs piedzenamās summas apmēru euro aprēķina saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo
ārvalstu valūtas kursu izpildu dokumenta reģistrācijas dienā.”
22. Aizstāt 157. pantā vārdu “noraksts” ar vārdu “atvasinājums”.
23. Izteikt 158. pantu šādā redakcijā:
“158. pants. (1) Visus izpildei pakļautos izpildu dokumentus reģistrē Izpildu lietu reģistrā.
(2) Pēc papīra formā saņemtā izpildu dokumenta reģistrācijas par piešķirto izpildu lietas
kārtas numuru izdara atzīmi izpildu dokumentā. Papīra formā saņemto izpildu dokumentu ieskenē
un dokumenta elektronisko versiju pievieno kā pielikumu saņemtā dokumenta reģistrācijas kartītei.
(3) Pēc elektroniski parakstītā izpildu dokumenta reģistrācijas to pievieno kā pielikumu
saņemtā dokumenta reģistrācijas kartītei.”
24. Izslēgt 159. panta 2. punktā vārdus “naudas soda piedziņu”.
25. Izteikt 160. panta pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Izpildu lietu reģistrā jābūt visai informācijai par zvērināta tiesu izpildītāja veiktajām
darbībām un lietās esošajiem dokumentiem.”
26. Aizstāt 161. pantā vārdu “Izpildu” ar vārdiem “Papīra formā izpildu”.
27. Papildināt pārejas noteikumus ar 35., 36., 37., 38., 39., 40. un 41. punktu šādā redakcijā:
“35. Šā likuma 71. panta pirmajā daļā zvērinātam tiesu izpildītājam noteiktais ierobežojums
daļā par prakses vietas uzturēšanu tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras viņš pastāv, no
dienas, kad Ogres rajona tiesas darbības teritorija ietverta Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā,
līdz 2018. gada 31. decembrim netiek piemērots attiecībā uz zvērinātu tiesu izpildītāju, kurš līdz
Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanai Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā veicis
amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 35, Rīgas apgabaltiesas iecirknī Nr. 36 vai Rīgas
apgabaltiesas iecirknī Nr. 37 un savu amata pienākumu pildīšanai pārcelts attiecīgi uz Zemgales
apgabaltiesas iecirkni Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirkni Nr. 36 vai Zemgales apgabaltiesas
iecirkni Nr. 37.
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36. Šā likuma 71. panta pirmās daļas noteikumi par ierobežojumu zvērinātam tiesu izpildītājam
veikt amata darbības tās apgabaltiesas darbības teritorijā, pie kuras viņš pastāv, neattiecas uz amata
darbībām (šā likuma 73. un 74. pants), kuras:
1) saistībā ar Ogres rajona tiesas darbības teritorijas ietveršanu Zemgales apgabaltiesas
darbības teritorijā savu amata pienākumu pildīšanai Zemgales apgabaltiesas iecirknī
Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirknī Nr. 36 vai Zemgales apgabaltiesas iecirknī
Nr. 37 pārcelts zvērināts tiesu izpildītājs veic Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā
lietās, kas uzsāktas līdz pārcelšanas dienai;
2) Rīgas apgabaltiesas zvērinātam tiesu izpildītājam pēc Ogres rajona tiesas darbības
teritorijas ietveršanas Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā jāveic Zemgales
apgabaltiesas iecirknim Nr. 35, Zemgales apgabaltiesas iecirknim Nr. 36 vai Zemgales
apgabaltiesas iecirknim Nr. 37 piekritīgā teritorijā.
37. Grozījums šā likuma 77.2 panta trešajā daļā, kas paredz paziņojumu par mantojuma
apsardzības darbību veikšanas datumu un laiku nosūtīt uz personas oficiālo elektronisko adresi, ja
personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
38. Grozījumi šā likuma 32. panta pirmajā daļā, 87. pantā, 88. panta pirmajā daļā, kas paredz
zvērinātu tiesu izpildītāju atvaļinājumu saskaņošanu nodot Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju
padomei, 127. panta papildinājums ar 13. punktu un grozījumi 145. panta otrajā daļā par rīcību ar
depozīta kontā esošajām depozīta summām stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
39. Grozījumi šā likuma 158. pantā un 160. panta pirmajā daļā, kas paredz Izpildu lietu reģistrā
reģistrēt visus izpildei pakļautos izpildu dokumentus un uzkrāt visu informāciju par zvērināta tiesu
izpildītāja veiktajām darbībām un lietās esošajiem dokumentiem, stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
40. Grozījumi šā likuma 74. pantā par tā papildināšanu ar ceturto, piekto un sesto daļu,
grozījumi 127. pantā par tā papildināšanu ar 14. punktu un 127.1 pants par zvērināta tiesu izpildītāja
pienākumu veikt tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada
konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas
Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas
civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko
atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pienākumu
īstenot dokumentu saņēmējas iestādes funkciju stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
41. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. novembrim pārskata zvērinātu tiesu izpildītāju amata
atlīdzības takses apmērus, ievērojot šā likuma 80. panta otrajā daļā noteiktās prasības.”

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.04.2018., Nr. 84.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

100. 824L/12

Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”

Izdarīt likumā “Par piesārņojumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 2001, 9. nr.; 2002, 16. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 5. nr.; 2006, 9. nr.; 2007, 21., 23. nr.; 2009,
12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 104., 206. nr.; 2011, 120. nr.; 2013, 36. nr.; 2014,
38. nr.; 2016, 123. nr.; 2018, 36. nr.) šādus grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus “reģionālā vides pārvalde” (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar
vārdiem “Valsts vides dienests” (attiecīgā locījumā).
2. Aizstāt visā likumā vārdus “interneta mājaslapa” (attiecīgā locījumā), “interneta mājas
lapa” (attiecīgā locījumā) un “tīmekļa vietne” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “tīmekļvietne” (attiecīgā
locījumā).
3. 1. pantā:
papildināt 1. punktu ar vārdiem “vai kas var ietekmēt emisiju robežvērtības, kuru ievērošana
jānodrošina attiecīgās iekārtas operatoram”;
aizstāt 1.1 punktā vārdus “kompetentās iestādes” ar vārdiem “Valsts vides dienesta”;
papildināt pantu ar 1.2 punktu šādā redakcijā:
“12) bīstamas vielas — vielas vai maisījumi, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2008. gada 16. decembra regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu
un iepakošanu un ar ko groza un atceļ direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza regulu (EK)
Nr. 1907/2006 klasificējami kādā no šajā regulā uzskaitītajām bīstamības klasēm;”;
aizstāt 19. punktā vārdus “saistītās emisiju robežvērtības” ar vārdiem “saistītie emisiju līmeņi”;
aizstāt 20. punktā vārdus “kompetentā iestāde vai persona, ja kompetentā iestāde tai devusi”
ar vārdiem “Valsts vides dienests vai persona, ja Valsts vides dienests tai devis”.
4. Papildināt 3. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Šis likums nosaka gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas mērķus, kā arī emisiju
samazināšanas rīcības programmas izstrādes un gaisu piesārņojošo vielu emisijas uzskaites kārtību.”
5. Aizstāt 5. panta 4. punktā vārdus “ķīmisko produktu, kā arī organismu” ar vārdu “maisījumu”.
6. 6. pantā:
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Operators nodrošina iespēju Valsts vides dienestam veikt darbības, kas nepieciešamas
vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto prasību un atļaujā izvirzīto nosacījumu izpildes
kontrolei.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja ir pārkāptas vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās prasības vai atļaujas
nosacījumi vai ir apdraudēta to turpmākā ievērošana, operators par to nekavējoties paziņo Valsts
vides dienestam un rīkojas tā, lai nodrošinātu, ka iekārtas normāla darbība tiek atjaunota visīsākajā
laikā vai attiecīgi tiek novērsts iespējamais vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto prasību
8
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vai atļaujas nosacījumu ievērošanas apdraudējums. Valsts vides dienests uzdod operatoram veikt
nepieciešamos pasākumus, lai atjaunotu iekārtas normālu darbību un atbilstību vides aizsardzības
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.”;
izslēgt piektajā daļā vārdu “attiecīgajai”.
7. 10. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“10. pants. Emisijas robežvērtība, līmenis un limits”;
papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:
“(5) Ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem saistītais emisijas līmenis ir
tāds emisijas līmenis, kas sasniegts parastos iekārtas ekspluatācijas apstākļos, izmantojot labākos
pieejamos tehniskos paņēmienus, kuri ietverti secinājumos par labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem, un kas izteikts kā vidējais rādītājs konkrētā laikposmā atbilstoši noteiktiem atsauces
nosacījumiem.”
8. 11. pantā:
papildināt pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem “kā arī ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem saistītos emisiju līmeņus”;
papildināt otro daļu ar 21. punktu šādā redakcijā:
“21) prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un
monitoringam.”;
izslēgt trešo daļu.
9. Papildināt likumu ar 16.1 un 16.2 pantu šādā redakcijā:
“16.1 pants. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju uzskaite valsts līmenī
(1) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs”, sadarbojoties ar attiecīgajām nozaru ministrijām, institūcijām un komersantiem, veic valsts
kopējo gaisu piesārņojošo vielu emisijas aprēķinu un prognožu izstrādi, kā arī emisiju ziņojumu
sagatavošanu.
(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izveidota un uzturēta valsts kopējo gaisu
piesārņojošo vielu emisijas aprēķinu un prognožu sagatavošanas nacionālā sistēma un novērtēta
gaisa piesārņojuma ietekme uz ekosistēmām, kā arī prasības par sabiedrībai un Eiropas Komisijai
sniedzamo informāciju.
16.2 pants. Gaisa piesārņojuma samazināšana valsts līmenī
(1) Lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi,
Latvija laikposmā no 2020. līdz 2029. gadam un pēc 2030. gada samazina dažādu tautsaimniecības
nozaru radītās sēra dioksīda, slāpekļa oksīda, gaistošo organisko savienojumu (izņemot metāna)
un daļiņu PM2,5 emisijas. Ministru kabinets nosaka minēto vielu emisiju samazināšanas mērķus
laikposmam no 2020. līdz 2029. gadam un pēc 2030. gada.
(2) Lai nodrošinātu gaisa piesārņojuma samazināšanos un normatīvajos aktos noteikto
emisiju samazināšanas mērķu izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē
gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna izstrādi un koordinē tā īstenošanu. Rīcības plānu
izstrādā sadarbībā ar Zemkopības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu
ministriju, Veselības ministriju, kā arī citām institūcijām, ja to pieņemtajiem lēmumiem ir tieša vai
pakārtota ietekme uz gaisu piesārņojošo vielu emisiju. Ministru kabinets nosaka rīcības plāna saturu,
kā arī kārtību, kādā izstrādājams rīcības plāns un sniedzami pārskati par tā izpildi.
(3) Šā panta otrajā daļā minēto rīcības plānu apstiprina Ministru kabinets.
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(4) Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Finanšu ministrija,
Veselības ministrija, kā arī citas institūcijas, kuru pieņemtajiem lēmumiem ir tieša vai pakārtota
ietekme uz gaisu piesārņojošo vielu emisiju, organizējot un plānojot savu darbību vai nozaru
politiku, ņem vērā Ministru kabineta noteiktos gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas
mērķus un īsteno rīcības plānā noteiktos pasākumus.”
10. 17. pantā:
aizstāt panta nosaukumā vārdus “ieviešanas programmas” ar vārdiem “ieviešanas plāns”;
papildināt panta nosaukumu pēc vārdiem “rīcības programmas” ar vārdu “gaisa”;
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Ja tiek vai var tikt pārsniegti konkrēta veida piesārņojumam noteiktie vides kvalitātes
normatīvu robežlielumi, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija izstrādā rīcības plānu piesārņojuma samazināšanai. Rīcības plānā
norāda vismaz piesārņojuma samazināšanas mērķus un veicamos pasākumus, kā arī to finansēšanas
avotus. Minēto plānu apstiprina Ministru kabinets.”;
izslēgt otro daļu;
papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:
“(21) Ja pašvaldības teritorijā tiek vai var tikt pārsniegti gaisu piesārņojošajām vielām noteiktie
vides kvalitātes normatīvi, attiecīgā pašvaldība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju izstrādā rīcības programmu gaisa piesārņojuma samazināšanai konkrētajā
teritorijā un īsteno tajā noteiktos pasākumus.”
11. 19. pantā:
izslēgt trešajā daļā vārdus “vai turpinātu”;
papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:
“(31) Valsts vides dienests atļaujā norāda informāciju par operatoru, iekārtu, piesārņojošo
darbību, kā arī nosacījumus, ar kādiem piesārņojošā darbība ir atļauta un kurus izvirza saskaņā ar
šā likuma 31. pantu.”
12. 20. pantā:
aizstāt piektās daļas 3. punktā vārdus “iesnieguma veidlapu un atļaujas veidlapu” ar vārdiem
“iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju”;
aizstāt sestās daļas ievaddaļā un 2. punktā vārdus “kompetentā institūcija” (attiecīgā locījumā)
ar vārdiem “Vides pārraudzības valsts birojs” (attiecīgā locījumā).
13. Izteikt 21. panta piektās daļas 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“13) pamatojas uz secinājumiem par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem.
Veicot darbības, kurām atļaujas izsniegšanas vai atļaujas pārskatīšanas brīdī nav
piemērojamu secinājumu par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem,
izmanto Eiropas Komisijas izstrādāto labāko pieejamo tehnisko paņēmienu vadlīniju
dokumentu vai informāciju par labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem,
kuru publicējušas starptautiskās organizācijas;
14) nodrošina, ka iekārtas radītā emisija nepārsniedz ar labākajiem pieejamiem
tehniskajiem paņēmieniem saistīto emisiju līmeni.”
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aizstāt otrajā daļā vārdus “B kategorijas darbības iesnieguma veidlapu un atļaujas veidlapu”
ar vārdiem “iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju”.
15. Papildināt 23. panta otro daļu ar vārdiem “un kārtību, kādā Valsts vides dienests reģistrē
C kategorijas darbības”.
16. Izslēgt 24.1 panta 3.1 daļā vārdu “attiecīgajai”.
17. Papildināt likumu ar 24.3 pantu šādā redakcijā:
“24.3 pants. Valsts vides dienesta informācijas sistēma
(1) Valsts vides dienesta informācijas sistēma (turpmāk — informācijas sistēma) ir valsts
informācijas sistēma, kas ietver vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei
un kontrolei nepieciešamo informāciju un dokumentus un nodrošina informācijas apriti starp
publiskās pārvaldes un kontroles institūcijām un komersantiem, kā arī sabiedrības iesaisti lēmumu
pieņemšanā. Informācijas sistēmu izveido un uztur Valsts vides dienests.
(2) Informācijas sistēma ietver:
1) izsniegtās A un B kategorijas atļaujas un saistībā ar tām pieņemtos lēmumus, kā arī
reģistrētās C kategorijas darbības un izsniegtās pirmreizējās siltumnīcefekta gāzu
emisiju atļaujas;
2) pamatziņojumus par augsnes un pazemes ūdeņu kvalitāti iekārtas teritorijā;
3) informāciju par A kategorijas iekārtā veiktajām vides inspekcijām;
4) citu šā likuma izpildei nepieciešamo informāciju.
(3) Informācijas sistēmā:
1) operators iesniedz iesniegumu A vai B kategorijas atļaujas saņemšanai un
C kategorijas darbības reģistrēšanai;
2) šajā likumā noteiktajos gadījumos operators iesniedz iesniegumu pirmreizējās
siltumnīcefekta gāzu emisiju atļaujas saņemšanai;
3) Valsts vides dienests izsniedz A vai B kategorijas atļauju un pirmreizējo
siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, kā arī reģistrē C kategorijas darbības.
(4) Šā panta trešajā daļā minētajiem dokumentiem, kas tiek iesniegti informācijas sistēmā, ir
juridisks spēks arī tad, ja tie nesatur rekvizītu “paraksts”.
(5) Šā panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētā informācija informācijas sistēmā ir publiski
pieejama bez maksas.”
18. Aizstāt 25. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu” ar vārdiem “atzinumu par paredzētās darbības akceptu”.
19. Aizstāt 27. panta 2.1 daļā vārdus “kompetentās institūcijas” ar vārdiem “Valsts vides
dienesta”.
20. 28. pantā:
papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Operators ir atbildīgs par iesniegumā norādītās informācijas patiesumu.”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Iesniegumu atļaujas saņemšanai iesniedz elektroniski informācijas sistēmā, izmantojot
speciālu tiešsaistes formu, ja persona ir elektroniski identificējusies ar Valsts reģionālās attīstības
aģentūras pārziņā esošu personas identifikācijas koplietošanas moduli.”;
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aizstāt trešajā daļā vārdu “to” ar vārdiem “paredzētās darbības akceptu”;
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Valsts vides dienests var atcelt izdoto atļauju, lemt par atteikumu izdot atļauju vai grozīt
izdotās atļaujas nosacījumus, ja tiek konstatēts, ka operators:
1) nesniedz Valsts vides dienesta pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma
pieņemšanai par atļaujas izsniegšanu, atļaujas izdošanu vai atļaujas nosacījumu
grozīšanu, uzsākot jaunu A vai B kategorijas darbību vai veicot būtiskas izmaiņas
esošajā A vai B kategorijas darbībā;
2) triju gadu laikā no A vai B kategorijas atļaujas spēkā stāšanās dienas nav uzsācis
piesārņojošo darbību.”;
izslēgt astoto, devīto un desmito daļu.
21. 28.1 pantā:
aizstāt 3.1 daļā vārdus “vienotās vides informācijas sistēmas “TULPE” tīmekļvietnē” ar
vārdiem “informācijas sistēmā”;
aizstāt 4.1 daļā vārdus “C kategorijas apliecinājums” ar vārdiem “veikta C kategorijas darbības
reģistrācija”.
22. 29. pantā:
izslēgt pirmajā daļā vārdus “un kuras jau tiek veiktas vai tiek uzsāktas ne vēlāk kā gadu pēc
Ministru kabineta noteiktā termiņa”;
izslēgt otro, trešo, ceturto un piekto daļu.
23. 30. pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pirms darbības izmaiņas operators Ministru kabineta noteiktajā termiņā paziņo par to
Valsts vides dienestam. Valsts vides dienests izvērtē, vai šī izmaiņa uzskatāma par būtisku izmaiņu
un vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus atļaujas nosacījumos, un informē par to operatoru.
Darbības izmaiņa, kuras rezultātā iekārtas darbības rādītāji pārsniedz šā likuma pielikumos minētos
rādītājus, ir būtiska izmaiņa.”;
izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:
“Ja mainās iekārtas operators, Valsts vides dienests, pamatojoties uz operatora iesniegumu,
precizē atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, taču nemainot atļaujas nosacījumus un —
siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas gadījumā — tās termiņu.”;
papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Valsts vides dienests savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par operatora veiktajiem un
pamatziņojumā norādītajiem pasākumiem teritorijas sakārtošanai atbilstošā stāvoklī.”
24. 31. pantā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) emisiju robežvērtības un limitus piesārņojošām vielām, kuras varētu tikt emitētas no
iekārtas, ievērojot attiecīgās vielas raksturu un iespējamo piesārņojuma pārnesi no
vienas vides citā (ūdens, gaiss, augsne), kā arī citu veidu emisiju limitus. A kategorijas
darbībām atļaujā ietver ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem
saistītos emisiju līmeņus;”;
papildināt pirmās daļas 3. punktu pēc vārda “pārskatu” ar vārdiem “un citu nepieciešamo
informāciju”;
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aizstāt pirmās daļas 4. punktā vārdus “ķīmiskos produktus” ar vārdu “maisījumus”;
aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus “pirms nodošanas ekspluatācijā vai pēc rekonstrukcijas”
ar vārdiem “pēc nodošanas ekspluatācijā vai pēc pārbūves”;
papildināt pirmo daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71) prasības atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma atzinumā izvirzītajiem nosacījumiem
tām piesārņojošajām darbībām, kurām veikts ietekmes uz vidi novērtējums un
saņemts paredzētās darbības akcepts;”;
izteikt trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) A kategorijas atļaujā piesārņojošo vielu emisiju robežvērtības nosaka tā, ka iekārtas
normāla darba režīmā tās nepārsniedz ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem
saistīto emisijas līmeni. Nosakot emisiju robežvērtības, ņem vērā šādus apsvērumus:
1) emisiju robežvērtības attiecas uz tiem pašiem vai īsākiem periodiem un tiem pašiem
darbības nosacījumiem, no kuriem atvasināti ar labākajiem pieejamiem tehniskajiem
paņēmieniem saistītie emisiju līmeņi;
2) emisiju robežvērtības neattiecas uz šīs daļas 1. punktā norādītajiem apstākļiem,
bet operators ar ikgadēja emisiju monitoringa rezultātiem Valsts vides dienestam
pierāda, ka, iekārtai strādājot normālā darba režīmā, emisija nepārsniedz ar
labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem saistītos emisiju līmeņus.”;
izteikt sestās daļas pirmo teikumu un papildināt daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:
“Valsts vides dienests A kategorijas darbībām var piešķirt atkāpes no ar labākajiem pieejamiem
tehniskajiem paņēmieniem saistītā emisijas līmeņa. Atkāpes piešķir, ja operators, pamatojoties uz
normatīvajos aktos noteikto vides kvalitātes normatīvu, kā arī iekārtas ģeogrāfiskā izvietojuma un tās
tehnisko raksturlielumu izpētes rezultātiem, pierāda, ka minēto emisiju līmeņu piemērošana rada
izmaksas, kuras ir nesamērīgi augstas salīdzinājumā ar vides apdraudējumu.”;
izteikt septītās daļas otro teikumu un papildināt daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:
“Pēc noteiktā pārejas perioda operators nodrošina, ka to iekārtu darbība, kuras tiek
izmantotas jaunu produktu vai ražošanas procesu pētīšanai, izstrādei vai pārbaudei, atbilst ar
labākajiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem saistītajam emisijas līmenim. Minēto iekārtu
darbību pārtrauc, ja pēc noteiktā pārejas perioda operators nevar nodrošināt noteiktā emisijas
līmeņa ievērošanu.”
25. 32. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
“32. pants. A un B kategorijas atļauju pārskatīšana un atjaunošana”;
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ja Valsts vides dienests piesārņojošas darbības ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi atļaujas
izsniegšanas brīdī nevar pietiekami precīzi novērtēt un prognozēt, atļauju izsniedzot, Valsts vides
dienests var noteikt tās pārskatīšanas termiņu, kas nepārsniedz trīs gadus.”;
papildināt trešās daļas 2. punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“Atļaujas nosacījumus pārskata četru gadu laikā no Eiropas Komisijas secinājumu izdošanas
dienas.”;
izslēgt 3.2 daļu;
izslēgt ceturtajā daļā vārdu “attiecīgajā”;
izslēgt piekto daļu.
26. 32.1 pantā:
izslēgt astotajā daļā vārdu “attiecīgajai”;
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papildināt 8.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:
“Minēto informāciju pārbauda un apstiprina, ievērojot prasības, kas noteiktas Eiropas
Savienības tiesību aktos emisijas kvotu sadales jomā un normatīvajos aktos par stacionāro
tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā.”
27. 32.9 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Iekārtas darbību aptur, ja nav saņemta nepieciešamā A vai B kategorijas piesārņojošas
darbības atļauja vai arī nav iesniegts iesniegums par C kategorijas darbības veikšanu vai nav
saņemta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad A vai B kategorijas
piesārņojošas darbības atļauja apturēta vai izsniegtā atļauja atcelta apstrīdēšanas procedūras
ietvaros.”;
papildināt 5.1 daļu pēc vārda “nosacījumu” ar vārdiem “vai vides aizsardzības normatīvo aktu
prasību”.
28. 32.10 pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
“(1) Pirms iekārtas darbības apturēšanas Valsts vides dienesta ģenerāldirektors izdod
brīdinājumu par iekārtas darbības apturēšanu, ja netiks novērsti brīdinājumā minētie pārkāpumi.
Brīdinājums nav apstrīdams un pārsūdzams.”;
izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Ja operators darbību uzsāk vai veic bez nepieciešamās A vai B kategorijas piesārņojošas
darbības atļaujas vai arī nav iesniedzis iesniegumu par C kategorijas darbības veikšanu vai uzsāk
darbību bez siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas, lēmumu par iekārtas darbības apturēšanu
pieņem, operatoru iepriekš nebrīdinot.”
29. Izslēgt 33. panta pirmajā daļā vārdu “attiecīgo”.
30. Aizstāt 35. panta pirmajā daļā vārdus “attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei” ar vārdiem
“Valsts vides dienestam”.
31. Aizstāt 36. panta otrajā daļā vārdu “tās” ar vārdu “tā”.
32. Izslēgt 39. panta otrajā daļā vārdu “attiecīgā”.
33. 45. pantā:
papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Ministru kabinets nosaka operatora veiktā monitoringa pārskata veidlapas aizpildīšanas,
iesniegšanas un pārbaudes kārtību.”;
izslēgt otro daļu;
papildināt piekto daļu pēc vārda “dati” ar vārdiem “un monitoringa pārskats”;
izslēgt sesto daļu.
34. Papildināt 47. panta pirmo daļu pēc vārda “ministrija” ar vārdiem “Valsts vides dienests”.
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35. 48. pantā:
papildināt 3. punktu pēc vārdiem “Eiropas Komisijas” ar vārdiem “publicētos labāko pieejamo
tehnisko paņēmienu vadlīniju dokumentus”;
aizstāt 4. punktā vārdu “izveido” ar vārdiem “savā tīmekļvietnē izveido”.
36. 49. pantā:
izteikt 1.2 daļas 5. punktu šādā redakcijā:
“5) ārkārtas vides inspicēšanas procedūras, proti, procedūras, kuras veic pēc iespējas īsākā
laikā un, ja nepieciešams, pirms atļaujas izsniegšanas, pārskatīšanas vai atjaunošanas,
ja saņemtas sūdzības par nopietnu vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto
prasību neievērošanu vai konstatēti nopietni negadījumi, starpgadījumi vai citas
nopietnas neatbilstības vides aizsardzības jomā;”;
papildināt pantu ar 1.4, 1.5 un 1.6 daļu šādā redakcijā:
“(14) Izstrādājot vides inspicēšanas plānu un izvēloties iekārtas, kurām veicamas regulāras
pārbaudes, ņem vērā šādus kritērijus:
1) konkrētās iekārtas iespējamo un reālo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, ņemot
vērā iekārtas radīto emisiju, vietējās vides ietekmējamību un iespējamo negadījumu
risku;
2) konkrētās iekārtas atbilstību izvirzītajiem atļaujas nosacījumiem;
3) operatora dalību Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēmā (EMAS)
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra regulu (EK)
Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un
audita sistēmā (EMAS), kā arī par regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas lēmumu
2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu.
5
(1 ) Valsts vides dienests pēc katras A kategorijas iekārtas pārbaudes sagatavo ziņojumu par
veiktās pārbaudes rezultātiem un divu mēnešu laikā pēc pārbaudes veikšanas nosūta to operatoram,
kā arī četru mēnešu laikā pēc pārbaudes veikšanas ievieto to savā tīmekļvietnē.
(16) Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka operators nav ievērojis izvirzītos atļaujas nosacījumus,
Valsts vides dienests sešu mēnešu laikā pēc attiecīgās pārbaudes veikšanas veic papildu apmeklējumu
uz vietas, izvērtējot, vai trūkumi ir atbilstoši novērsti.”
37. Papildināt pārejas noteikumus ar 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. un 66. punktu šādā
redakcijā:
“57. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. septembrim izdod šā likuma 11. panta otrās daļas
21. punktā, 16.1 panta otrajā daļā, 16.2 panta pirmajā un otrajā daļā minētos noteikumus.
58. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. janvārim izdod šā likuma 45. panta 1.1 daļā minētos
noteikumus.
59. Grozījums par 45. panta sestās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
60. Grozījums šā likuma 19. pantā par tā papildināšanu ar 3.1 daļu stājas spēkā 2020. gada
1. aprīlī.
61. Grozījums šā likuma 20. panta piektās daļas 3. punktā par vārdu “iesnieguma veidlapu un
atļaujas veidlapu” aizstāšanu ar vārdiem “iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju”
stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.
62. Grozījums šā likuma 22. panta otrajā daļā par vārdu “B kategorijas iesnieguma veidlapu un
atļaujas veidlapu” aizstāšanu ar vārdiem “iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju”
stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.
63. Grozījums šā likuma 23. pantā par otrās daļas papildināšanu ar vārdiem “un kārtību, kādā
Valsts vides dienests reģistrē C kategorijas darbības” stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.
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64. Šā likuma 24.3 pants stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.
65. Grozījums šā likuma 28.1 panta 3.1 daļā par vārdu “vienotās vides informācijas sistēmas
“TULPE” tīmekļvietnē” aizstāšanu ar vārdiem “informācijas sistēmā” stājas spēkā 2020. gada
1. aprīlī.
66. Grozījums šā likuma 28.1 panta 4.1 daļā par vārdu “C kategorijas apliecinājums” aizstāšanu
ar vārdiem “veikta C kategorijas darbības reģistrācija” stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.”
38. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:
izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
“11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija direktīvas 2012/18/ES par lielu
ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ
Padomes direktīvu 96/82/EK;”;
izslēgt 12. punktu;
papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 20. un 21. punktu šādā
redakcijā:
“20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvas (ES) 2015/2193
par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošu vielu emisiju gaisā no vidējas
jaudas sadedzināšanas iekārtām;
21) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra direktīvas (ES) 2016/2284
par dažu gaisu piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un ar ko groza
direktīvu 2003/35/EK un atceļ direktīvu 2001/81/EK.”
39. 1. pielikumā:
izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) sadedzināšanas iekārtas, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 megavati un
vairāk un uz kurām attiecas normatīvie akti par kārtību, kādā novērš, ierobežo un
kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām;”;
izteikt trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) iekārtas klinkera cementa ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas jauda
pārsniedz 500 tonnas produkcijas dienā, vai citu veidu krāsnīs, kuru jauda ir lielāka
par 50 tonnām dienā, vai iekārtas kaļķu ražošanai rotācijas krāsnīs, kuru ražošanas
jauda pārsniedz 50 tonnas produkcijas dienā;”;
aizstāt piektās daļas 2. punkta ievaddaļā vārdus “līdzsadedzināšanas iekārtas ar šādu jaudu”
ar vārdiem “līdzsadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas normatīvie akti par prasībām atkritumu
sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai, ar šādu jaudu”;
papildināt piektās daļas 4. punktu pēc vārda “poligoni” ar vārdiem “saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likumu”;
papildināt sestās daļas 8. punktu ar vārdiem “vai grafitizāciju”.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.04.2018., Nr. 84.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

101. 825L/12

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1997, 22. nr.; 2000, 3., 14., 15. nr.; 2001, 6. nr.; 2003, 17. nr.; 2005, 13. nr.; 2006, 2. nr.; 2007, 3., 7.,
21. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 1., 7., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 86., 151. nr.; 2011, 46., 99., 201.,
204. nr.; 2012, 41., 200. nr.; 2013, 243. nr.; 2014, 186., 228. nr.; 2015, 251. nr.; 2016, 241. nr.; 2017,
90., 113., 231. nr.) šādus grozījumus:
1. 1. pantā:
aizstāt 10. punktā vārdus “invalīdu ratiņos” ar vārdu “ratiņkrēslā”;
papildināt pantu ar 19.4 punktu šādā redakcijā:
“194) speciālais militārais transportlīdzeklis — mehāniskais transportlīdzeklis, kas būvēts
uz automobiļa bāzes, pēc konstrukcijas paredzēts izmantošanai mācību kaujas un kaujas apstākļos
un reģistrēts normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajā kārtībā;”;
aizstāt 32. punktā vārdus “invalīdu ratiņus” ar vārdu “ratiņkrēslus”.
2. Izteikt 10. panta astotās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa
ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz:
a) M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuriem veikta atbilstības novērtēšana un
kuri pielāgoti braukšanai pa ceļa labo pusi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,
b) M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri iepriekš reģistrēti citā Eiropas
Savienības dalībvalstī un kuri pielāgoti braukšanai pa ceļa labo pusi Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā,
c) specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta
transportlīdzekļiem, specializētajiem atkritumu izvešanai paredzētajiem
transportlīdzekļiem,
d) transportlīdzekļiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējami kā
vēsturiskie spēkrati vai sporta automobiļi,
e) transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;”.
3. 14.1 pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “datus” ar vārdiem “un juridiskajai personai piederošu
speciālo militāro transportlīdzekli un speciālo militāro tehniku”;
papildināt panta otro daļu pēc vārda “transportlīdzekli” ar vārdiem “izņemot šā panta pirmajā
daļā noteikto informāciju”;
papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:
“(12) Autotransporta direkcija no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra iegūst
vadītāja apliecības īpašnieka digitālo fotogrāfiju pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru
un vieglo automobili vadītāju reģistrācijai taksometru vadītāju reģistrā un vadītāja reģistrācijas
apliecības izgatavošanai.”
4. Izteikt 16. panta 6.1 daļu šādā redakcijā:
“(61) Pirmreizējo valsts tehnisko apskati Latvijā un ārvalstīs iepriekš nereģistrētai
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traktortehnikai, kuras motora darba ilgums nepārsniedz 250 motorstundu, veic ne vēlāk kā
24 mēnešus pēc tam, kad attiecīgais transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Reģistrējot
šādus transportlīdzekļus, vienlaikus tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē uz 24 mēnešiem.
Turpmākās tehniskās apskates veic katru gadu, ievērojot termiņu, kāds norādīts atļaujā piedalīties
ceļu satiksmē.”
5. Izteikt 21. pantu šādā redakcijā:
“21. pants. Pilnvarojumi transportlīdzekļu reģistrācijas darbībām
(1) Ceļu satiksmes drošības direkcijā un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamā
transportlīdzekļa reģistrācijas darbībām pilnvarojumu fiziskās un juridiskās personas var dot
jebkurā Civillikuma 1474. pantā noteiktajā formā, ja šā panta otrajā vai trešajā daļā nav noteikts
citādi.
(2) Ministru kabinets nosaka tās Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamā
transportlīdzekļa reģistrācijas darbības, kurām obligāti nepieciešams rakstveida pilnvarojums,
kuru noformē:
1) ar pilnvarojuma atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
2) ar notariālā akta kārtībā izdotu pilnvaru vai rakstveida pilnvaru, kurā personas
paraksta īstumu apliecinājis un rīcībspēju pārbaudījis zvērināts notārs.
(3) Ministru kabinets nosaka tās Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamā
transportlīdzekļa reģistrācijas darbības, kurām obligāti nepieciešams rakstveida pilnvarojums,
kuru fiziskās personas noformē ar notariālā akta kārtībā izdotu pilnvaru vai rakstveida pilnvaru,
kurā personas paraksta īstumu apliecinājis un rīcībspēju pārbaudījis zvērināts notārs, bet juridiskās
personas — ar attiecīgās juridiskās personas izdotu rakstveida pilnvaru bez notāra vai citas
Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinājuma.”
6. Izteikt 22. panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:
“Individuāli apmācīt personu vadīt transportlīdzekli, neveicot komercdarbību, atļauts
transportlīdzekļu vadītājiem, kuru attiecīgās kategorijas vadītāja stāžs ir vismaz trīs gadi, un tikai
ar A1, A, B1, B un traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstošiem transportlīdzekļiem.”
7. 23. pantā:
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
“(7) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilst šādas traktortehnikas grupas:
1) TR1 — traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās
pašgājējmašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas ar pilnu masu
līdz 7500 kilogramiem;
2) TR2 — visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas,
universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās
pašgājējmašīnas;
3) TR3 — meža mašīnas, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas;
4) TR4 — ceļu būves mašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās
pašgājējmašīnas.”;
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
“(9) Speciālo militāro tehniku ir tiesīgs vadīt profesionālā dienesta karavīrs vai zemessargs,
kuram piešķirta TR1 vai TR2 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.”
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8. Izteikt 24. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
“6) 16 gadus — TR1 kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai;”.
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9. Izteikt 30.1 panta ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
“1) AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī
traktortehnikas un citu pašgājējmašīnu vadītājiem — ik pēc 10 gadiem, personām
pēc 60 gadu vecuma sasniegšanas — ik pēc trim gadiem, izņemot traktortehnikas
un citu pašgājējmašīnu vadītājus, kuriem kārtējo pārbaudi pēc 60 gadu vecuma
sasniegšanas veic ik pēc pieciem gadiem, bet pēc 65 gadu sasniegšanas — ik pēc
trim gadiem;”.
10. Aizstāt 43.3 panta pirmās daļas 8. punktā vārdu “invalīdiem” ar vārdiem “personām ar
invaliditāti”.
11. Izteikt 45. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Atsevišķos gadījumos ar Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniegtām caurlaidēm:
1) pasta komersantu transportlīdzekļiem un tādiem Saeimas, Valsts prezidenta
kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras
transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, pildot attiecīgo
uzdevumu, ir tiesības neievērot apstāšanās noteikumus un stāvēšanas noteikumus
uz laiku līdz 30 minūtēm, blakus caurlaidei novietojot informāciju par laiku, kad
transportlīdzeklis attiecīgajā vietā apturēts, kā arī ceļa zīmju “Braukt aizliegts”,
“Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” un “Kravas automobiļiem
braukt aizliegts” prasības;
2) transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju, pildot attiecīgo uzdevumu, ir tiesības
neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju “Braukt aizliegts”,
“Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts” un “Kravas automobiļiem
braukt aizliegts” prasības.”
12. Papildināt pārejas noteikumus ar 40., 41., 42. un 43. punktu šādā redakcijā:
“40. Šā likuma grozījums par 10. panta astotās daļas 1. punkta izteikšanu jaunā redakcijā
stājas spēkā 2018. gada 1. novembrī. Lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, Ministru kabinets līdz
2018. gada 31. oktobrim izdod šim grozījumam atbilstošus noteikumus.
41. Šā likuma grozījums par 21. panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2019. gada
1. janvārī.
42. Šā likuma grozījumi par 23. panta septītās un devītās daļas un 24. panta pirmās daļas
6. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.
43. Traktortehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas līdz 2018. gada 31. augustam, ir derīgas
līdz to derīguma termiņa beigām.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.04.2018., Nr. 84.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

102. 826L/12

Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā

Izdarīt Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 241. nr.) šādus
grozījumus:
1. 1. pantā:
izteikt 1. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“1) agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījums — ieguldījums, kas kapitālsabiedrības
pamatkapitālā tiek veikts pirmajos piecos gados kopš tās reģistrēšanas komercreģistrā un kas var
ietvert arī kapitāla daļu emisijas uzcenojumu vai īstenoties tāda aizdevuma veidā, kura izsniegšanas
noteikumi ir aizņēmējam labvēlīgāki nekā tie, ar kādiem šādu aizdevumu izsniegtu savstarpēji
nesaistīti komersanti, un kurš paredz aizdevēja tiesības neatmaksāto aizdevuma daļu konvertēt
tai atbilstoša skaita kapitālsabiedrības (aizņēmēja) pamatkapitāla daļās (akcijās). Šis ieguldījums
paredzēts vismaz vienam no šādiem mērķiem:”;
aizstāt 1. punkta “a”, “b” un “c” apakšpunktā vārdu “komercsabiedrības” ar vārdu
“kapitālsabiedrības”;
izslēgt 2. punkta “a” apakšpunktā vārdus “un uzņēmumu ienākuma nodokļa”;
izteikt 2. punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:
“b) atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei saskaņā ar šā likuma
7. pantu;”.
2. 4. pantā:
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1) kvalificēts riska kapitāla investors, kas nav ar jaunuzņēmumu saistīta persona
Komerclikuma 184.1 panta izpratnē (par saistītu personu netiek uzskatīts
kvalificēts riska kapitāla investors, kas veic atkārtotu ieguldījumu vienā un tajā
pašā jaunuzņēmumā), pēdējo 24 mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums
dalībai atbalsta programmā, ir veicis jaunuzņēmumā agrīnās stadijas riska kapitāla
ieguldījumu vismaz 30 000 euro apmērā pieteiktās biznesa idejas īstenošanai saskaņā
ar šā likuma 5. panta pirmās daļas 1. punktu vai arī ieguldījumu vismaz 15 000 euro
apmērā saskaņā ar šā likuma 5. panta pirmās daļas 2., 3. vai 4. punktu;”;
papildināt 3. punktu pēc vārda “komercreģistrā” ar vārdu “kopumā”;
izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4) jaunuzņēmuma, kurš iesniedz pieteikumu dalībai atbalsta programmā pirmajos
divos gados kopš tā reģistrēšanas komercreģistrā, ieņēmumi no saimnieciskās
darbības nav sasnieguši 200 000 euro gadā;”;
izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
“6) jaunuzņēmums nav reorganizēts, tam nav līdzdalības citā kapitālsabiedrībā, nav
notikusi uzņēmuma pāreja Komerclikuma 20. panta izpratnē, jaunuzņēmums nav
saistīta persona Komerclikuma 184.1 panta izpratnē, tā pamatkapitāla daļas (akcijas)
nav atsavinātas tādā apmērā, kas vienam dalībniekam (akcionāram) nodrošina
balsstiesību vairākumu, un pieteiktās biznesa idejas īstenošanu nodrošina vismaz
viens tāds jaunuzņēmuma dalībnieks (akcionārs), kuram pieder vismaz 10 procenti
jaunuzņēmuma pamatkapitāla daļu (akciju);”.
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3. Izteikt 5. pantu šādā redakcijā:
“5. pants. Riska kapitāla investoru kvalifikācijas nosacījumi
(1) Kvalificēts riska kapitāla investors (turpmāk — investors) ir persona vai lietu kopība, kas
atbilst vienam no šādiem nosacījumiem, proti, ir:
1) persona vai lietu kopība, kas reģistrēta kā alternatīvo ieguldījumu fonds vai fonda
pārvaldnieks Latvijā atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku
likumam vai citā valstī atbilstoši līdzvērtīgam normatīvajam regulējumam par
alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku reģistrēšanu un licencēšanu un
pēdējo triju gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas dienas veikusi tieši
vai, ja investors ir fonda pārvaldnieks, ar tā pārvaldītā fonda starpniecību agrīnās
stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz trijās kapitālsabiedrībās un vismaz
30 000 euro apmērā katrā, investora līdzdalībai nepārsniedzot 30 procentus no
kapitālsabiedrības pamatkapitāla;
2) juridiskā persona, kas pēdējo triju gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas
dienas īstenojusi vismaz triju tādu īstermiņa (ne vairāk kā 12 mēneši) pasākumu
un darbību kopumu, kura ietvaros nodrošinātas lietpratēju konsultācijas pircēju,
piegādātāju, partneru un investoru piesaistīšanai ar mērķi izstrādāt, izpētīt, novērtēt,
apstiprināt un attīstīt produktu vai pakalpojumu, vai biznesa darbības modeli,
veicināt ieiešanu tirgū (akcelerācijas programma), un veikusi agrīnās stadijas riska
kapitāla ieguldījumu vismaz 10 kapitālsabiedrībās un vismaz 15 000 euro apmērā
katrā, investora līdzdalībai nepārsniedzot 15 procentus no kapitālsabiedrības
pamatkapitāla;
3) fiziskā persona, kas ieguvusi komercdarbības pieredzi un no tai piederošiem
finanšu līdzekļiem pēdējo piecu gadu laikā no investora pieteikuma iesniegšanas
dienas veikusi agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz divās
kapitālsabiedrībās — ja tā nav ar šīm kapitālsabiedrībām saistīta persona
Komerclikuma 184.1 panta izpratnē — vismaz 15 000 euro apmērā katrā, bet
kopumā ne mazāk kā 60 000 euro, investora līdzdalībai nepārsniedzot 30 procentus
no kapitālsabiedrības pamatkapitāla;
4) juridiskā persona, no kuras kapitāla daļām vairāk nekā 50 procenti ir tādu personu
turējumā, no kurām katra pēdējo piecu gadu laikā no investora pieteikuma
iesniegšanas dienas ir veikusi agrīnās stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz
divās kapitālsabiedrībās — ja tā nav ar šīm kapitālsabiedrībām saistīta persona
Komerclikuma 184.1 panta izpratnē — vismaz 15 000 euro apmērā katrā, bet
kopumā ne mazāk kā 60 000 euro, investora līdzdalībai nepārsniedzot 30 procentus
no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.
(2) Par kvalificētiem riska kapitāla investoriem nevar būt personas, kuru veiktie ieguldījumi
atzīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.”
4. 8. pantā:
izslēgt pirmās daļas 2. punktu;
izslēgt trešo, ceturto, piekto un sesto daļu.
5. 10. pantā:
papildināt pirmo daļu pēc vārda “periods” ar vārdiem un skaitli “izņemot šā panta 1.1 daļā
minēto gadījumu”;
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papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:
“(11) Atbalsta programmas periods ir 24 mēneši, ja jaunuzņēmums, iesniedzot pieteikumu
dalībai programmā, to lūdzis un kvalificēts riska kapitāla investors veicis jaunuzņēmumā agrīnās
stadijas riska kapitāla ieguldījumu vismaz 150 000 euro apmērā 24 mēnešu laikā no dienas, kad
minētais pieteikums iesniegts.”
6. Izslēgt 12. panta 4. punktu.
7. Izteikt 17. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:
“2) apliecinājumu par kvalificēta riska kapitāla investora veikto agrīnās stadijas riska
kapitāla ieguldījumu;”.
8. Pārejas noteikumā:
aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”;
uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;
papildināt pārejas noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Ekonomikas ministrija līdz 2020. gada 30. novembrim izvērtē šā likuma praktiskās
īstenošanas gaitu un rezultātus, iesniedz attiecīgu ziņojumu Ministru kabinetam un, ja nepieciešams,
sagatavo priekšlikumus par šā likuma grozījumiem.”

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
Publikācija “Latvijas Vēstnesī” 26.04.2018., Nr. 84.
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

103. 827L/12

Kooperatīvo sabiedrību likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1. pants. Likuma mērķis
Šā likuma mērķis ir radīt labvēlīgus pārvaldes nosacījumus kooperatīvajām sabiedrībām
(turpmāk — sabiedrība) — brīvprātīgām personu apvienībām, kuru nolūks ir veicināt biedru
kopīgo ekonomisko interešu efektīvu īstenošanu.
2. pants. Likuma darbības joma
(1) Šis likums regulē sabiedrības darbības pamatprincipus, organizatorisko struktūru,
dibināšanu, likvidāciju un reorganizāciju.
(2) Ja sabiedrība īsteno izšķirošo ietekmi kapitālsabiedrībā, tai piemēro koncernu regulējošos
normatīvos aktus.
(3) Sabiedrībai piemēro Komerclikuma noteikumus par komercnoslēpumu, uzņēmumu un
filiāli, prokūru un parasto komercpilnvaru.
(4) Sabiedrības darījumiem, izņemot darījumus starp sabiedrību un tās biedru sabiedrības
sniegto pakalpojumu ietvaros, piemēro Komerclikuma noteikumus par komercdarījumiem.
3. pants. Sabiedrības tiesiskais statuss
(1) Sabiedrība ir juridiskā persona.
(2) Sabiedrība uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad
tā ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā.
4. pants. Sabiedrības atbildības norobežošana
(1) Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu.
(2) Sabiedrība neatbild par tās biedra saistībām.
(3) Sabiedrības biedrs neatbild par sabiedrības saistībām.
5. pants. Sabiedrības nosaukums
(1) Sabiedrības nosaukumā ietver norādi “kooperatīvā sabiedrība”.
(2) Sabiedrības nosaukumā var norādīt attiecīgās sabiedrības darbības veidu.
(3) Sabiedrība, kuras tiesības ir aizskartas, prettiesīgi izmantojot tās nosaukumu vai simboliku,
var no aizskārēja prasīt, lai tas izbeidz izmantot šo nosaukumu vai simboliku, kā arī lai atlīdzina
sabiedrībai ar tās nosaukuma vai simbolikas prettiesīgu izmantošanu nodarītos zaudējumus.
6. pants. Fiziskajai personai noteiktie komercdarbības ierobežojumi
(1) Ja fiziskajai personai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu,
atņemtas tiesības veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību, attiecīgajā nolēmumā
noteiktajā aizlieguma periodā tai ir aizliegts:
1) būt par sabiedrības dibinātāju;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kļūt par sabiedrības biedru, izņemot gadījumu, kad sabiedrības pajas tiek mantotas;
kļūt par pārstāvi sabiedrības pārstāvju sapulcē;
būt par sabiedrības valdes locekli;
būt par sabiedrības padomes locekli;
būt par sabiedrības revidentu;
būt par sabiedrības likvidatoru;
sniegt padomus, dot norādījumus šajā daļā minētajām personām vai citādi tās
ietekmēt.
(2) Ja fiziskajai personai atņemtas tiesības veikt noteikta veida komercdarbību, šā panta pirmajā
daļā minētie aizliegumi attiecināmi tikai uz attiecīgajā nolēmumā noteikto komercdarbības veidu.
Ja šādai personai tiesiskais statuss ļauj pieņemt lēmumus sabiedrībā vai pārstāvēt sabiedrību, tai
nav balsstiesību un ir aizliegts pārstāvēt sabiedrību jautājumos par attiecīgajā nolēmumā noteikto
komercdarbības veidu.
(3) Ja fiziskajai personai atņemtas tiesības veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību,
tās pienākums ir nekavējoties pēc attiecīgā nolēmuma spēkā stāšanās par to informēt sabiedrību
un tās biedrus.
7. pants. Fiziskajai personai noteiktie amatu ieņemšanas ierobežojumi
(1) Ja fiziskajai personai, pamatojoties uz kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma
procesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus sabiedrībā vai
tās pārvaldes institūcijās, tai ir aizliegts būt par sabiedrības:
1) valdes locekli;
2) padomes locekli;
3) revidentu;
4) likvidatoru.
(2) Ja tiesa, pamatojoties uz civilprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ierobežojusi
pilngadīgas fiziskās personas rīcībspēju (garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ vai
personas izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ), attiecīgā fiziskā persona nav tiesīga ieņemt šā panta
pirmajā daļā minētos amatus.
(3) Ja fiziskajai personai atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus sabiedrībā vai tās pārvaldes
institūcijās vai ja tiesa ir ierobežojusi pilngadīgas fiziskās personas rīcībspēju, tās pienākums ir
nekavējoties pēc attiecīgā nolēmuma spēkā stāšanās par to informēt sabiedrību un tās biedrus. Ja
fiziskajai personai ir ierobežota rīcībspēja un nodibināta aizgādnība, informēšanas pienākums ir
attiecīgās fiziskās personas aizgādnim, kas informāciju sniedz nekavējoties, tiklīdz ir uzzinājis vai
viņam vajadzēja uzzināt, ka attiecīgā persona ieņem noteiktu amatu.
(4) Šajā pantā noteiktais pārstāvības tiesību ierobežojums nav spēkā attiecībā uz trešām
personām.
8. pants. Atbalsts atsevišķiem sabiedrību darbības veidiem
(1) Atbalstu lauku attīstībai sabiedrība var saņemt, ja tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
(2) Ministru kabinets nosaka sabiedrību atbilstības kritērijus un šo sabiedrību izvērtēšanas
kārtību. Zemkopības ministrija izvērtē sabiedrības atbilstību, pieņem lēmumu par atbilstības
statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbilstības statusu un par atbilstības statusa anulēšanu, kā
arī veic atbilstīgo sabiedrību darbības uzraudzību.
(3) Zemkopības ministrija šā panta otrajā daļā minēto uzdevumu var Valsts pārvaldes
iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Ja atbilstības
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izvērtēšana deleģēta privātpersonai vai publiskai personai, lēmumu, kas pieņemts saistībā ar tai
deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem, var apstrīdēt Zemkopības ministrijā. Zemkopības
ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Ministru kabinets nosaka valsts
pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
II nodaļa
Sabiedrības dibināšana
9. pants. Sabiedrības dibināšanas kārtība
(1) Sabiedrības dibinātāju skaits nedrīkst būt mazāks par trim.
(2) Dibinot sabiedrību, dibinātāji veic šādas darbības:
1) izstrādā un paraksta sabiedrības dibināšanas dokumentus saskaņā ar šā likuma
11. un 12. pantu;
2) apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā, dibināmās sabiedrības vārdā atver kontu
kredītiestādē un organizē dibinātāju naudas iemaksāšanu;
3) organizē mantiskā ieguldījuma novērtēšanu (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums);
4) izveido sabiedrības pārvaldes institūcijas un, ja tas ir sabiedrībā paredzēts, ieceļ
revidentu;
5) samaksā valsts nodevu par ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un maksu par
reģistra ieraksta izsludināšanu;
6) iesniedz pieteikumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (turpmāk —
Uzņēmumu reģistrs).
(3) Dibinātāji ar sabiedrības dibināšanu saistītās darbības veic kopīgi, ja dibināšanas līgumā
nav noteikts citādi.
10. pants. Sabiedrības dibināšanas dokumenti
(1) Sabiedrības dibināšanas dokumenti ir dibināšanas līgums un statūti.
(2) Pēc grozījumu izdarīšanas sabiedrības dibināšanas dokumentos Uzņēmumu reģistram
iesniedz grozījumu tekstu, kā arī pilnu šo dokumentu tekstu jaunajā redakcijā.
11. pants. Sabiedrības dibināšanas līgums
(1) Dibināšanas līgumā norāda:
1) ziņas par dibinātājiem:
a) fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas
koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru
un izdošanas datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tā
sasniedzama,
b) juridiskajai personai un personālsabiedrībai — nosaukumu, reģistrācijas
numuru, juridisko adresi, tās pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja
personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša
dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi),
amatu un adresi, kurā tas sasniedzams, kā arī personu, kura juridiskās personas
vai personālsabiedrības vārdā paraksta dibināšanas līgumu;
2) sabiedrības nosaukumu;
3) sabiedrības mērķi un uzdevumus;
4) pamatkapitāla lielumu, pajas nominālvērtību, paju sadalījumu starp dibinātājiem un
to apmaksas termiņus;
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5)

sabiedrības valdes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas
koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas
datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tie sasniedzami;
6) sabiedrības padomes locekļu vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav
personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un
izdošanas datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tie sasniedzami,
ja sabiedrībai ir padome;
7) revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, —
dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu,
valsti, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams, ja sabiedrībai
paredzēts revidents;
8) citus noteikumus, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu.
(2) Dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji.
12. pants. Sabiedrības statūti
(1) Sabiedrības statūtos norāda:
1) sabiedrības nosaukumu;
2) darbības mērķi un uzdevumus;
3) darbības termiņu (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu laiku);
4) valdes skaitlisko sastāvu, nosakot valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību
atsevišķi vai kopīgi;
5) padomes skaitlisko sastāvu (ja sabiedrībai paredzēta padome);
6) pārstāvju izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtību (ja sabiedrībai paredzēta pārstāvju
sapulce);
7) pamatkapitāla minimālo lielumu un pajas nominālvērtību;
8) iestāšanās maksas un biedra naudas lielumu (ja tādas paredzētas);
9) kritērijus biedra statusa iegūšanai;
10) citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu.
(2) Dibinot sabiedrību, statūtus paraksta visi dibinātāji.
13. pants. Pieteikums ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā
(1) Pieteikumā sabiedrības ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā sabiedrība norāda
likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” minētās ziņas.
(2) Pieteikumu paraksta visi dibinātāji.
(3) Pieteikumam pievieno:
1) dibināšanas dokumentus;
2) kredītiestādes izziņu vai citu dokumentu par pamatkapitāla apmaksu (ja
pamatkapitāls vai tā daļa apmaksāta naudā);
3) dokumentus, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja izdarīts mantiskais
ieguldījums);
4) katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli;
5) katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu būt par padomes locekli (ja sabiedrībai
ir padome);
6) valdes paziņojumu par sabiedrības juridisko adresi.
(4) Pieteikumu sabiedrības ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā sabiedrība iesniedz pēc
tam, kad dibinātāji izpildījuši šā likuma 9. panta otrajā daļā minētās darbības.
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III nodaļa
Biedri
14. pants. Sabiedrības biedri
(1) Biedrs ir persona, kas ierakstīta biedru reģistrā.
(2) Persona iegūst biedra statusu ar brīdi, kad tā ierakstīta biedru reģistrā, bet zaudē biedra
statusu, kad tā izslēgta no biedru reģistra.
(3) Par sabiedrības biedru var būt persona, kas izmanto sabiedrības pakalpojumus un atbilst
statūtos noteiktajiem biedra statusa kritērijiem.
(4) Sabiedrības dibinātāji kļūst par tās biedriem ar brīdi, kad sabiedrība reģistrēta Uzņēmumu
reģistra žurnālā.
15. pants. Biedra uzņemšana sabiedrībā
(1) Persona, kas vēlas kļūt par biedru, iesniedz sabiedrībai rakstveida pieteikumu. Pieteikumā
norāda biedra uzņemšanai un biedru reģistra vešanai nepieciešamās ziņas.
(2) Personas rakstveida pieteikumu par iestāšanos sabiedrībā izskata nekavējoties, bet ne
vēlāk kā triju mēnešu laikā no tā iesniegšanas dienas. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem
valde, ja statūtos nav noteikta cita pārvaldes institūcija.
(3) Personai var atteikt uzņemšanu sabiedrībā šādos gadījumos:
1) persona neatbilst statūtos vai likumā noteiktajiem biedra statusa kritērijiem;
2) persona izslēgta no sabiedrības saskaņā ar šā likuma 18. panta pirmās daļas 2. vai
3. punktu;
3) atbilstoši statūtiem sabiedrība apkalpo tikai savus biedrus un nespēj sekmīgi
apkalpot lielāku biedru skaitu.
(4) Ja personai atteikta uzņemšana, sabiedrība piecu dienu laikā rakstveidā informē
pieteikuma iesniedzēju, norādot atteikuma iemeslu. Pieteikuma iesniedzējs viena mēneša laikā
no lēmuma paziņošanas dienas var prasīt jautājuma izskatīšanu nākamajā padomes sēdē vai, ja
tādas nav, biedru kopsapulcē. Sabiedrības statūtos var noteikt citu iekšējās apstrīdēšanas kārtību,
paredzot, ka lēmums apstrīdams vismaz vienā sabiedrības institūcijā.
16. pants. Sabiedrības biedru reģistrs
(1) Sabiedrības valde ved biedru reģistru. Reģistrā norāda:
1) ziņas par biedriem:
a) fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas
koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru
un izdošanas datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tā
sasniedzama,
b) juridiskajai personai un personālsabiedrībai — nosaukumu, reģistrācijas
numuru un juridisko adresi;
2) datumu, kad biedrs ierakstīts biedru reģistrā;
3) katram biedram piederošo paju skaitu un to nominālvērtību;
4) ziņas par biedra balsstiesību ierobežojumu;
5) izmaiņas, kas notikušas ar pajām;
6) datumu, kad biedrs izslēgts no biedru reģistra un kad notikusi galīgā norēķināšanās
ar bijušo biedru;
7) citu informāciju, kuru sabiedrība uzskata par būtisku.
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(2) Valde izdara ierakstu biedru reģistrā nekavējoties pēc tam, kad tā saņēmusi paziņojumu
par izmaiņām biedru reģistrā ierakstāmajās ziņās. Ja valde pieņem lēmumu par biedra uzņemšanu,
izmaiņas biedru reģistrā veic vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu. Ja lēmumu par biedra uzņemšanu
pieņem cita sabiedrības institūcija, valde veic izmaiņas biedru reģistrā ne vēlāk kā triju dienu laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas.
(3) Lai izmantotu savas likumā noteiktās tiesības, biedri, padomes locekļi, revidents, kā arī
kompetentas publiskas iestādes ir tiesīgas iepazīties ar biedru reģistru.
(4) Biedram ir tiesības saņemt valdes apliecinātu sabiedrības biedru reģistra izrakstu par sevi.
17. pants. Izstāšanās no sabiedrības
(1) Biedrs var izstāties no sabiedrības, iesniedzot sabiedrībai rakstveida paziņojumu. Biedrs
nevar pieteikt izstāšanos pēc tam, kad pieņemts lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu vai
lēmums par maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu.
(2) Biedru izslēdz no biedru reģistra nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no
dienas, kad iesniegts paziņojums par izstāšanos.
18. pants. Izslēgšana no sabiedrības
(1) Biedru var izslēgt no sabiedrības, ja:
1) tas neatbilst likumā vai statūtos noteiktajiem biedra statusa kritērijiem;
2) tas būtiski pārkāpis šā likuma vai statūtu noteikumus;
3) tā darbība negatīvi ietekmē sabiedrības reputāciju vai nodara būtisku kaitējumu tās
interesēm.
(2) Lēmumu par izslēgšanu pieņem valde, ja statūtos nav noteikta cita institūcija.
(3) Sabiedrība piecu dienu laikā rakstveidā paziņo biedram lēmumu, norādot tā pamatojumu.
(4) Biedrs viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas var prasīt jautājuma izskatīšanu
nākamajā padomes sēdē vai, ja tādas nav, biedru kopsapulcē. Sabiedrības statūtos var noteikt citu
iekšējās apstrīdēšanas kārtību, paredzot, ka lēmums apstrīdams vismaz vienā sabiedrības institūcijā.
(5) Ja biedrs lēmumu par izslēgšanu nav apstrīdējis, to nekavējoties izslēdz no biedru reģistra
pēc šā panta ceturtajā daļā minētā termiņa notecējuma. Ja biedrs lēmumu ir apstrīdējis, to izslēdz
no biedru reģistra pēc tam, kad iekšējās apstrīdēšanas kārtībā atbildīgā sabiedrības institūcija
pieņēmusi biedram nelabvēlīgu lēmumu.
19. pants. Biedra dalības izbeigšanās sekas
(1) Ja biedru izslēdz no biedru reģistra, sabiedrība dzēš tam piederošās pajas.
(2) Sabiedrība izmaksā pajas personai, kura izslēgta no biedru reģistra, gada laikā no nākamā
gada pārskata apstiprināšanas dienas.
(3) Šā panta otrajā daļā minētajai izmaksai sabiedrība pieskaita peļņu vai ietur no tās
zaudējumus par pēdējo pārskata gadu proporcionāli laikam, kad persona, kura izslēgta no biedru
reģistra, bijusi biedra statusā.
(4) Sabiedrība var pagarināt šā panta otrajā daļā minēto termiņu, ja izmaksa, kura veicama
pārskata gada laikā, vienai vai vairākām personām kopā pārsniedz trīs procentus no sabiedrības
pamatkapitāla. Termiņa pagarinājumu piemēro izmaksas daļai, kura pārsniedz trīs procentus no
sabiedrības pamatkapitāla.
(5) Ja sabiedrība pagarinājusi izmaksas termiņu saskaņā ar šā panta ceturto daļu, izmaksu
veic vienmērīgi pa gadiem, bet ne vēlāk kā triju gadu laikā no šā panta otrajā daļā minētā gada
pārskata apstiprināšanas dienas. Sabiedrības statūtos var noteikt citu izmaksas termiņu.
(6) Sabiedrība maksā likumiskos procentus par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām
izmaksām personai, kura izslēgta no biedru reģistra.
28

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 9 • 2018. gada 10. maijā

20. pants. Rīcība ar pajām biedra nāves gadījumā
(1) Biedra nāves gadījumā pajas manto mantinieks.
(2) Mantinieks var kļūt par biedru šā likuma 15. pantā noteiktajā kārtībā. Ja mantinieks kļūst
par sabiedrības biedru, viņš nemaksā iestāšanās maksu.
(3) Ja biedra nāves gadījumā mantinieks nekļūst par sabiedrības biedru, sabiedrība veic
izmaksas viņam atbilstoši šā likuma 19. panta noteikumiem.
21. pants. Biedra tiesības uz informāciju
Biedram ir tiesības saņemt no sabiedrības informāciju jebkurā ar tās darbību saistītā
jautājumā, ja tai nav noteikts komercnoslēpuma statuss.
22. pants. Biedra tiesības uz dokumentu pieejamību
(1) Ja šajā likumā paredzētas tiesības biedriem iepazīties ar dokumentiem vai informāciju,
sabiedrība likumā noteiktajā termiņā nodrošina visiem biedriem iespējas iepazīties ar tiem
sabiedrības juridiskajā adresē. Biedriem ir tiesības saņemt dokumentu kopijas vai izrakstus.
(2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja sabiedrība nodrošina dokumentu vai informācijas
nepārtrauktu bezmaksas pieejamību un to lejupielādi elektroniskajā vidē.
IV nodaļa
Sabiedrības pamatkapitāls un peļņas izlietošana
23. pants. Sabiedrības pamatkapitāls
(1) Sabiedrības pamatkapitālu veido paju nominālvērtību kopsumma. Pamatkapitāls ir
mainīgs.
(2) Pamatkapitāla minimālo lielumu nosaka sabiedrības statūtos.
(3) Ja pašu kapitāls kļūst mazāks par sabiedrības statūtos noteikto pamatkapitāla minimālo
lielumu, valde triju mēnešu laikā sasauc biedru kopsapulci, kurā lemj par sabiedrības tālāko darbību.
24. pants. Paja
(1) Paja ir biedra ieguldījuma daļa sabiedrības pamatkapitālā. Visām pajām ir vienāda
nominālvērtība.
(2) Katrs biedrs veic ieguldījumu pamatkapitālā vismaz vienas pajas apmērā.
(3) Visiem biedriem ir vienāds paju skaits, ja statūtos nav noteikts citādi. Ja atbilstoši
statūtiem biedriem var būt atšķirīgs paju skaits, statūtos norāda kārtību paju skaita noteikšanai un
paju apmaksai.
25. pants. Pamatkapitāla palielināšana un apmaksa
(1) Biedrs veic papildu ieguldījumu pamatkapitālā statūtos vai biedru kopsapulces lēmumā
noteiktajā kārtībā. Papildu ieguldījumus veic proporcionāli katra biedra ieguldījuma apmēram, ja
statūtos vai biedru kopsapulces lēmumā, kas pieņemts atbilstoši šā likuma 38. panta piektās daļas
noteikumiem, nav noteikts citādi.
(2) Pamatkapitālu apmaksā naudā, ja dibināšanas dokumenti neparedz mantisko ieguldījumu.
(3) Mantiskajam ieguldījumam piemēro Komerclikuma 153. pantu.
(4) Mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu sniedz visi biedri (dibinātāji), vai arī
mantiskais ieguldījums tiek novērtēts atbilstoši Komerclikuma 154. panta pirmās, trešās un ceturtās
daļas noteikumiem.
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(5) Personas, kas novērtējušas mantisko ieguldījumu, solidāri atbild par zaudējumiem, kuri
nodarīti nepareizas mantiskā ieguldījuma novērtēšanas dēļ.
(6) Pamatkapitālā ieguldītās lietas kļūst par sabiedrības īpašumu.
26. pants. Sabiedrības gada pārskats
(1) Pēc pārskata gada beigām valde sastāda un paraksta sabiedrības gada pārskatu un
iesniedz to padomei, ja sabiedrībai ir padome, un zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu
komercsabiedrībai (turpmāk — zvērināts revidents).
(2) Sabiedrības gada pārskatu pārbauda (revidē) un atzinumu par to sniedz biedru kopsapulcē
ievēlēts zvērināts revidents, ja to paredz likums, statūti vai biedru kopsapulces lēmums.
(3) Pēc zvērināta revidenta un padomes, ja sabiedrībai ir padome, atzinumu saņemšanas
valde sasauc biedru kopsapulci, kas apstiprina sabiedrības gada pārskatu.
(4) Ja biedru kopsapulce sasaukta šā likuma 32. panta ceturtajā vai piektajā daļā minētajā
kārtībā, biedru kopsapulce var apstiprināt sabiedrības gada pārskatu bez padomes atzinuma
saņemšanas.
27. pants. Sabiedrības peļņas izlietošana
(1) Valde sagatavo un iesniedz biedru kopsapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu.
Priekšlikumā norāda:
1) sabiedrības pārskata gada peļņas apmēru;
2) biedriem izmaksājamās peļņas daļu;
3) peļņas izlietošanu citiem mērķiem.
(2) Biedram izmaksājamās peļņas daļu nosaka proporcionāli tā izmantoto sabiedrības
pakalpojumu apjomam.
(3) Sabiedrības statūtos var noteikt, ka visu biedram izmaksājamo peļņu vai daļu no tās
nosaka proporcionāli biedra apmaksāto paju skaitam.
(4) Ja biedrs līdz peļņas sadalei nav apmaksājis savas pajas, neapmaksāto summu ietur no tam
pienākošās peļņas daļas.
28. pants. Sabiedrības zaudējumi
Ja sabiedrība noslēdz saimnieciskās darbības gadu ar zaudējumiem, biedru kopsapulce lemj
par zaudējumu segšanas kārtību.
V nodaļa
Sabiedrības pārvalde
29. pants. Sabiedrības pārvaldes institūcijas
Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce un valde, kā arī pārstāvju sapulce un
padome (ja sabiedrībai ir padome).
30. pants. Biedru kopsapulce
Biedru kopsapulce ir augstākā sabiedrības pārvaldes institūcija.
31. pants. Biedru kopsapulces kompetence
(1) Tikai biedru kopsapulces kompetencē ietilpst:
1) padomes locekļu un revidenta ievēlēšana un atsaukšana;
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2)
3)

atlīdzības noteikšana padomes locekļiem un revidentam;
gada pārskata apstiprināšana, iepriekšējā saimnieciskās darbības gada peļņas sadale
vai zaudējumu segšanas kārtības noteikšana;
4) lēmuma par sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju
pieņemšana;
5) grozījumu izdarīšana statūtos;
6) lēmuma par prasības celšanu pret valdes vai padomes locekli vai par atteikšanos no
prasības pret viņiem pieņemšana;
7) lēmuma par sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret valdes vai
padomes locekli, kā arī valdes celtajās prasībās pret sabiedrību pieņemšana;
8) valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, izņemot gadījumu, kad sabiedrības statūtos
ir paredzēts, ka šie lēmumi ir padomes kompetencē;
9) atlīdzības noteikšana valdes locekļiem, izņemot gadījumu, kad sabiedrības statūtos
ir paredzēts, ka šis lēmums ir padomes kompetencē;
10) valdes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējie principi, veidi un
kritēriji, ja sabiedrības statūtos ir paredzēts, ka valdes locekļu ievēlēšana un
atsaukšana, kā arī atlīdzības noteikšana valdes locekļiem ir padomes kompetencē.
(2) Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšana ir vienīgi biedru
kopsapulces kompetencē.
32. pants. Biedru kopsapulces sasaukšana
(1) Biedru kopsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padome,
revidents vai vismaz viena desmitdaļa biedru.
(2) Ja valde saņēmusi pieprasījumu biedru kopsapulces sasaukšanai, tā sasauc biedru
kopsapulci ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
(3) Ja valde mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas neizsludina biedru kopsapulci,
to sasauc padome vai revidents.
(4) Ja biedru kopsapulce nav notikusi triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas
dienas, to var sasaukt vismaz viena desmitdaļa biedru.
(5) Ja pienākums sasaukt biedru kopsapulci izriet no likuma vai statūtiem un biedru
kopsapulce nav notikusi paredzētajā termiņā, to nekavējoties sasauc padome vai revidents. Šīs
tiesības var izmantot arī vismaz viena desmitdaļa biedru.
33. pants. Biedru kopsapulces sasaukšanas kārtība
(1) Paziņojumu par biedru kopsapulces sasaukšanu valde rakstveidā dara zināmu visiem
biedriem vismaz 30 dienas pirms biedru kopsapulces. Sabiedrība statūtos var paredzēt citu
paziņošanas veidu, kas nodrošina visiem biedriem paziņojuma saņemšanu.
(2) Paziņojumā norāda:
1) sabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru;
2) institūciju, kura sasauc biedru kopsapulci;
3) kopsapulces norises vietu un laiku;
4) darba kārtību;
5) vietu un laiku, kur un kad biedri var iepazīties ar lēmuma projektiem un
dokumentiem, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā.
(3) Ja biedru kopsapulci sasauc šā likuma 32. panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā minētā
institūcija (persona), paziņojumā norāda kontaktinformāciju, kur pieteikt papildu jautājumus
biedru kopsapulces darba kārtībai.
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(4) Ja biedru kopsapulcē paredzēts grozīt sabiedrības statūtus, lēmuma projektam par statūtu
grozījumiem pievieno dokumentu, kurā norāda, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku
zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.
(5) Biedriem ir tiesības iepazīties ar šā panta otrās daļas 5. punktā minēto informāciju vismaz
10 dienas pirms biedru kopsapulces.
(6) Ja sabiedrības statūtos noteikts, ka sabiedrība sasauc biedru kopsapulci, izmantojot
elektroniskos līdzekļus, šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu valde dara zināmu visiem
biedriem vismaz 20 dienas pirms biedru kopsapulces.
34. pants. Lēmuma pieņemšana bez biedru kopsapulces sasaukšanas
(1) Biedri var pieņemt lēmumu bez biedru kopsapulces sasaukšanas, izņemot šā likuma
31. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5. un 8. punktā noteiktos jautājumus. Sabiedrības statūtos var
noteikt citus jautājumus, par kuriem var lemt tikai biedru kopsapulce.
(2) Valde visiem biedriem nosūta rakstveida lēmuma projektu un dokumentus, kuriem ir
nozīme lēmuma pieņemšanā, norādot termiņu, kurā biedrs rakstveidā var balsot par lēmuma
pieņemšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Ja
valde nosūta lēmuma projektu un dokumentus, izmantojot elektroniskos līdzekļus, šo termiņu var
samazināt līdz piecām dienām.
(3) Par balsošanas rezultātiem valde sastāda protokolu un piecu dienu laikā no šā panta otrajā
daļā minētā termiņa beigām nosūta to visiem biedriem. Protokolā norāda:
1) lēmuma projekta nosūtīšanas dienu un balsošanai noteikto termiņu;
2) šā likuma 40. panta pirmās daļas 1., 7., 8., 9. un 10. punktā minēto informāciju.
(4) Šā panta pirmajā daļā minētais lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši vairāk par pusi
no visiem balsstiesīgajiem biedriem, ja likumā vai statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
(5) Ja biedrs šā panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav devis rakstveida atbildi, uzskatāms,
ka tas balsojis pret lēmuma pieņemšanu.
(6) Biedru lēmuma atzīšanai par spēkā neesošu piemēro šā likuma 41. panta noteikumus.
35. pants. Biedru kopsapulces darba kārtība
(1) Biedru kopsapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka institūcija (persona),
kas ierosina sasaukt sapulci.
(2) Biedrs 10 dienu laikā no šā likuma 33. panta otrajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas
dienas var prasīt papildu jautājumu iekļaušanu biedru kopsapulces darba kārtībā, ja statūtos vai
paziņojumā nav noteikts garāks termiņš. Ja statūtos noteikts, ka biedrs var prasīt papildu jautājumu
iekļaušanu biedru kopsapulces darba kārtībā, izmantojot tikai elektroniskos līdzekļus, šo termiņu
var samazināt līdz piecām dienām.
(3) Papildu jautājumus iekļauj biedru kopsapulces darba kārtībā un paziņo par izmaiņām
darba kārtībā šā likuma 33. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 10 dienas pirms
biedru kopsapulces.
(4) Biedru kopsapulce var pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kuri
iekļauti šā likuma 33. panta otrajā daļā un šā panta trešajā daļā minētajā paziņojumā.
36. pants. Piedalīšanās biedru kopsapulcē
(1) Biedrs var piedalīties biedru kopsapulcē personiski vai ar pilnvarnieka starpniecību.
Pilnvara piedalīties un balsot biedru kopsapulcē izdodama rakstveidā. Pilnvaru pievieno sapulces
protokolam.
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(2) Viena persona uz pilnvaras pamata var pārstāvēt ne vairāk kā trīs sabiedrības biedrus,
izņemot gadījumu, kad pilnvarā ietverts balsošanas uzdevums par katru attiecīgās biedru
kopsapulces darba kārtības jautājumu.
(3) Sevišķa pilnvara nav vajadzīga personām, kuras biedru pārstāv uz likuma pamata. Šīs
personas uzrāda dokumentu, kas apliecina to pārstāvības tiesības.
(4) Sabiedrība statūtos var paredzēt biedriem tiesības:
1) piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos līdzekļus;
2) balsot par biedru kopsapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, savu
balsojumu sabiedrībai nosūtot ne agrāk kā 10 dienas pirms biedru kopsapulces, ja
saskaņā ar šā likuma 35. panta trešo daļu nav noteikts cits termiņš.
(5) Ja biedrs izmantojis šā panta ceturtajā daļā minētās tiesības, to iekļauj šā likuma 39. pantā
minētajā sarakstā.
(6) Sabiedrības statūtos var paredzēt tiesības sasaukt biedru kopsapulci, izmantojot
elektroniskos līdzekļus.
(7) Šā panta ceturtās daļas 1. punktā un sestajā daļā paredzētās tiesības var izmantot tikai tad,
ja sabiedrība nodrošina drošu biedru identifikāciju un kārtību šo tiesību izmantošanai.

balss.

37. pants. Biedra balsstiesības
(1) Kopsapulcē katram sabiedrības biedram neatkarīgi no tam piederošo paju skaita ir viena
(2) Biedram nav balsstiesību biedru kopsapulcē, ja:
1) tas līdz biedru kopsapulcei nav nokārtojis statūtos un biedru kopsapulces lēmumos
noteiktās saistības;
2) tam, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, atņemtas
tiesības veikt visu veidu komercdarbību.
(3) Biedram nav balsstiesību, ja:
1) tas ir padomes vai valdes loceklis, likvidators, revidents, — pieņemot lēmumu par
prasības celšanu pret to;
2) tiek pieņemts lēmums par tiesībām, kuras sabiedrība var izmantot pret to;
3) tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu ar to vai saistīto personu;
4) pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, tam ir atņemtas
tiesības veikt noteikta veida komercdarbību, — jautājumos par attiecīgajā nolēmumā
noteikto komercdarbības veidu.

38. pants. Biedru kopsapulces norise
(1) Biedru kopsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā klātesošo biedru skaita,
ja statūtos nav noteikta pārstāvības norma.
(2) Ja biedru kopsapulce nav tiesīga pārstāvības normas neizpildes dēļ, viena mēneša laikā
tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce ar tādu pašu darba kārtību, un tā ir tiesīga neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita. Paziņojumu par atkārtotās biedru kopsapulces sasaukšanu dara zināmu
visiem biedriem vismaz 10 dienas pirms sapulces.
(3) Biedru kopsapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumu, kad aizklātu balsošanu
pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa klātesošo balsstiesīgo biedru. Sabiedrības statūtos var
paredzēt jautājumus, par kuriem notiek aizklāta balsošana.
(4) Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar klātesošo biedru balsu vairākumu, ja statūtos nav
noteikts lielāks balsu skaits.
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(5) Lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos, sabiedrības darbības izbeigšanu vai
turpināšanu un sabiedrības reorganizāciju pieņem, ja par to balso ne mazāk par trim ceturtdaļām
kopsapulcē klātesošo biedru, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.
(6) Biedru kopsapulces lēmums attiecībā uz sabiedrību, tās padomes un valdes locekļiem,
revidentu un biedriem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits
lēmuma spēkā stāšanās termiņš.
39. pants. Biedru kopsapulcē klātesošo biedru saraksts
(1) Pirms biedru kopsapulces atklāšanas valde sastāda klātesošo biedru sarakstu.
(2) Ja biedrs piedalās ar pilnvarnieka starpniecību, biedru sarakstā norāda pilnvarnieka vārdu,
uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša
dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām
personām — nosaukumu, reģistrācijas numuru un tās pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja
personai nav personas koda — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un
izdošanas datumu, valsti, kas dokumentu izdevusi).
(3) Biedrs ar parakstu apliecina savu klātbūtni biedru kopsapulcē, izņemot gadījumu, kad tas
piedalās biedru kopsapulcē vai balso šā likuma 36. panta ceturtajā un sestajā daļā minētajā kārtībā.
(4) Biedru sarakstu pievieno biedru kopsapulces protokolam.
40. pants. Biedru kopsapulces protokols
(1) Biedru kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolā norāda:
1) sabiedrības nosaukumu;
2) institūciju (personu), kura sasauc kopsapulci;
3) kopsapulces norises vietu un laiku;
4) laiku, kad paziņots par kopsapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;
5) sabiedrības kopējo balsstiesīgo biedru skaitu;
6) pārstāvju skaitu, kāds nepieciešams, lai būtu pārstāvēti visi biedri (ja sasaukta
pārstāvju sapulce);
7) kopsapulcē klātesošo biedru skaitu;
8) darba kārtības jautājumus;
9) balsošanas rezultātus, norādot attiecībā uz katru lēmumu nodoto “par” balsu skaitu;
10) pieņemtos lēmumus;
11) kopsapulces vadītāju un protokolētāju.
(2) Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolētājs. Ja, pieņemot biedru kopsapulces
lēmumu, nepieciešams pieteikt izmaiņas Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos vai pieteikt
dokumentu reģistrāciju, Uzņēmumu reģistram iesniedz biedru kopsapulces protokolu vai tā
atvasinājumu.
(3) Biedrs ir tiesīgs iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem.
41. pants. Biedru kopsapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu
(1) Pamatojoties uz biedra, valdes vai padomes locekļa prasību, tiesa var atzīt biedru
kopsapulces lēmumu par spēkā neesošu, ja šāds lēmums vai tā pieņemšanas procedūra ir pretrunā
ar likumu vai statūtiem vai pieļauti būtiski pārkāpumi kopsapulces sasaukšanā vai lēmuma
pieņemšanā.
(2) Prasību par biedru kopsapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu var celt triju mēnešu
laikā no dienas, kad biedrs uzzināja vai kad tam vajadzēja uzzināt par kopsapulces lēmumu, bet ne
ilgāk par gadu no biedru kopsapulces dienas.
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(3) Ja lēmums pieņemts, pārkāpjot lēmuma pieņemšanas procedūru vai nav ievērota
kopsapulces sasaukšanas kārtība, lēmums nav apstrīdams, ja par tā pieņemšanu nobalsojuši visi
sabiedrības biedri.
42. pants. Atbildība par biedru kopsapulces lēmuma nepamatotu apstrīdēšanu
Prasītājs atbild par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies biedru kopsapulces
lēmuma nepamatotas apstrīdēšanas dēļ, ja viņš prasību cēlis ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības.
43. pants. Pārstāvju sapulce
(1) Biedru kopsapulci aizstāj pārstāvju sapulce, ja to paredz statūti un sabiedrībā ir vairāk nekā
100 balsstiesīgo biedru. Statūtos var paredzēt lielāku minimālo biedru skaitu, kāds nepieciešams, lai
sasauktu pārstāvju sapulci.
(2) Par pārstāvi var būt tikai sabiedrības biedrs.
(3) Pārstāvjus ievēlē un atsauc sabiedrības biedri atbilstoši statūtos noteiktajai pārstāvju
ievēlēšanas kārtībai, pilnvaru termiņam un pārstāvības normai.
(4) Minimālais pārstāvju skaits ir 20.
(5) Pārstāvju sapulces darbībai un kompetencei piemēro šā likuma normas par biedru
kopsapulces darbību un kompetenci. Pārstāvju tiesībām piemēro šā likuma 31., 32., 33., 34., 35.,
36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42. pantu, izņemot 36. panta pirmo un otro daļu un 39. panta otro daļu.
(6) Pārstāvju sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vairāk par pusi no statūtos
paredzētā pārstāvju skaita, ja statūti neparedz lielāku pārstāvības normu.
(7) Ja biedru kopsapulces pienākumus pilda pārstāvju sapulce, biedriem saglabājas šā likuma
33. panta piektajā daļā, 40. panta trešajā daļā, 41. un 42. pantā, 81. panta trešajā un ceturtajā daļā,
95. panta trešajā daļā un 98. pantā minētās tiesības un pienākumi.
44. pants. Pārstāvju saraksts
(1) Ja atbilstoši statūtiem biedru kopsapulces pienākumus pilda pārstāvju sapulce, valde ved
pārstāvju sarakstu, kurā norāda pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas
koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti,
kas dokumentu izdevusi), pārstāvības termiņu, kontaktinformāciju, kā arī pārstāvamos biedrus vai
pārstāvamo biedru kopumu.
(2) Katram biedram ir tiesības iepazīties ar pārstāvju sarakstu un tā pārstāvja
kontaktinformāciju, kas pārstāv attiecīgo biedru.
45. pants. Padome
(1) Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv biedru intereses biedru
kopsapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.
(2) Ja sabiedrība padomi neizveido, tās funkcijas pilda biedru kopsapulce.
46. pants. Padomes uzdevumi
Padomei ir šādi uzdevumi:
1) pastāvīgi uzraudzīt valdes darbību un raudzīties, lai sabiedrība darbotos saskaņā ar
likumiem, sabiedrības statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem;
2) sniegt atzinumu par biedru kopsapulces darba kārtības jautājumiem;
3) pēc vienas trešdaļas biedru motivēta pieprasījuma pārbaudīt valdes darbu. Ja padome
šādu pārbaudi mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas neizdara, biedriem ir
tiesības šo jautājumu nodot izskatīšanai biedru kopsapulcei;
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4)

pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem,
kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību un pārstāvēt sabiedrību citās
tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem;
5) sagatavot ziņojumu par valdes iesniegto gada pārskatu, ziņojumā iekļaujot
sabiedrības darbības un finansiālā stāvokļa izvērtējumu, valdes izvērtējumu un
pārskatu par padomes darbību pārskata periodā.
(2) Sabiedrības statūtos var paredzēt, ka padome ievēlē un atsauc valdes locekļus, kā arī
nosaka atlīdzību valdes locekļiem.
47. pants. Padomes tiesības
(1) Padomei ir šādas tiesības:
1) jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par sabiedrības stāvokli un iepazīties ar
visām valdes darbībām;
2) pārbaudīt sabiedrības reģistrus, dokumentus un sabiedrības mantu;
3) iesniegt biedru kopsapulcei ziņojumu, kurā novērtēta sabiedrības darbība un valdes
ziņojums, kā arī izteikt priekšlikumus par sabiedrības darbības uzlabošanu;
4) uz sabiedrības rēķina pieaicināt ekspertus sabiedrības darbības pārbaudei.
(2) Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē.
48. pants. Padomes sastāvs
(1) Par padomes locekli var būt tikai fiziskā persona.
(2) Par padomes locekli nevar būt sabiedrības valdes loceklis, revidents un prokūrists. Statūtos
var noteikt stingrākus ierobežojumus padomes loceklim.
(3) Minimālais padomes locekļu skaits ir trīs.
(4) Padomes locekli ievēlē uz pieciem gadiem, ja statūtos nav noteikts īsāks termiņš.
(5) Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju. Statūtos var noteikt, ka
padomes priekšsēdētāju ievēlē biedru kopsapulce.
49. pants. Padomes sēdes sasaukšana
(1) Padomes sēdi sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos.
(2) Katrs padomes loceklis, kā arī valde var pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu, motivējot
sēdes sasaukšanas nepieciešamību.
(3) Ja divu nedēļu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētā pieprasījuma saņemšanas padomes
sēde nav notikusi, sēdes sasaukšanas ierosinātājs var sasaukt padomes sēdi, paskaidrojot lietas
apstākļus.
50. pants. Padomes lēmumu pieņemšana
(1) Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no statūtos noteiktā padomes
locekļu skaita.
(2) Padome pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, ja statūtos nav
noteikts lielāks balsu skaits. Sabiedrības statūtos var noteikt, ka, balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā
ir padomes priekšsēdētāja balss.
(3) Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokola pareizību apliecina visi klātesošie padomes
locekļi.
(4) Ja padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, šā padomes locekļa
atšķirīgo viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta padomes sēdes protokolā.
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51. pants. Valde
(1) Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.
(2) Valde pārzina un vada sabiedrības lietas. Tā atbild par sabiedrības saimniecisko darbību,
kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.
(3) Valde pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem,
statūtiem un biedru kopsapulces lēmumiem.
(4) Par valdes locekli var būt tikai fiziskā persona.
52. pants. Valdes tiesības vadīt sabiedrību
Valdes locekļi sabiedrību vada tikai kopīgi.
53. pants. Valdes tiesības pārstāvēt sabiedrību
(1) Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi,
ja statūtos nav noteikts citādi.
(2) Kopīgas pārstāvības gadījumā valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus
valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
(3) Valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešām personām nevar ierobežot. Statūtos
noteiktās valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi nav uzskatāmas par valdes
pārstāvības tiesību ierobežojumu šā panta izpratnē.
54. pants. Valdes locekļu ievēlēšana
(1) Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem, ja statūti neparedz īsāku termiņu.
(2) Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. Statūtos var noteikt, ka valdes
priekšsēdētāju ievēlē biedru kopsapulce.
55. pants. Valdes lēmumu pieņemšana
(1) Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no statūtos noteiktā valdes
locekļu skaita.
(2) Valde pieņem lēmumu ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja valde sastāv no
vismaz trim valdes locekļiem, statūtos var noteikt, ka, balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes
priekšsēdētāja balss.
(3) Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, šā valdes locekļa atšķirīgo
viedokli pēc viņa pieprasījuma ieraksta valdes sēdes protokolā.
(4) Valdes sēdes protokola pareizību apliecina visi klātesošie valdes locekļi.
56. pants. Piekrišana valdes rīcībai
(1) Statūtos var noteikt, ka svarīgu jautājumu izlemšanā valdei vajadzīga biedru kopsapulces
vai padomes piekrišana. Par svarīgiem uzskatāmi šādi jautājumi:
1) līdzdalības iegūšana citā sabiedrībā vai komercsabiedrībā, līdzdalības palielināšana,
samazināšana vai izbeigšana;
2) citas sabiedrības vai komercsabiedrības dibināšana, darbības izbeigšana, turpināšana
vai reorganizācija;
3) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
4) nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
5) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
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6)

tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasti veicamo
saimniecisko darbību;
7) jaunu darbības veidu uzsākšana, kā arī esošo darbības veidu izbeigšana.
(2) Ja padome noraida valdes iesniegto priekšlikumu, valde var ierosināt šā jautājuma
izskatīšanu biedru kopsapulcē.
(3) Fakts, ka valde nav saņēmusi biedru kopsapulces vai padomes piekrišanu, nav saistošs
trešai personai, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka nepieciešama biedru kopsapulces
vai padomes piekrišana un ka tā nav dota.
57. pants. Finansiālās un saimnieciskās darbības iekšējā revīzija
(1) Biedru kopsapulce sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības iekšējās revīzijas
veikšanai var iecelt vienu vai vairākus revidentus (turpmāk šajā pantā — iekšējais revidents). Ja
sabiedrība finansiālās un saimnieciskās darbības kontrolei ir piesaistījusi iekšējo revidentu, tā nav
atbrīvota no pienākuma likumā noteiktajā gadījumā piesaistīt zvērinātu revidentu sabiedrības gada
pārskata pārbaudei (revīzijai).
(2) Iekšējais revidents nevar būt sabiedrības valdes loceklis.
(3) Iekšējais revidents:
1) veic sabiedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, pārbauda saimniecisko darbību;
2) dod atzinumu par sabiedrības budžetu;
3) izvērtē sabiedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
4) sniedz ieteikumus par sabiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
(4) Valdei ir pienākums sniegt iekšējam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās
ziņas un dokumentus.
(5) Par gada laikā atklātām nepilnībām iekšējais revidents ziņo sabiedrības pārvaldes
institūcijām, iesniedzot atzinumu par revīzijas rezultātiem.
VI nodaļa
Atbildība
58. pants. Dibinātāju atbildība par sabiedrības saistībām, kuras radušās pirms sabiedrības
ierakstīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā
(1) Dibinātāji, kuri dibināmās sabiedrības vārdā rīkojušies pirms sabiedrības ierakstīšanas
Uzņēmumu reģistra žurnālā, solidāri atbild par saistībām, kas izriet no šīs rīcības.
(2) Vienošanās, kas ir pretēja šā panta pirmās daļas noteikumiem, nav spēkā attiecībā uz
trešām personām.
(3) Šā panta pirmajā daļā minētās saistības pāriet sabiedrībai, ja tās valde vai vismaz viena
desmitdaļa no balsstiesīgajiem biedriem triju mēnešu laikā pēc sabiedrības ierakstīšanas Uzņēmumu
reģistra žurnālā neceļ iebildumus pret šo saistību pāreju sabiedrībai. Ja šādi iebildumi ir celti,
jautājumu par saistību pāreju izlemj biedru kopsapulce. Saistību pāreja neierobežo sabiedrības
tiesības prasīt no dibinātājiem saistību izpildi.
(4) Ja sabiedrības kreditoru prasījumu apmierināšanai sabiedrības mantas nepietiek, dibinātāji
solidāri atbild kreditoriem par sabiedrības saistībām tā sabiedrības mantas samazinājuma apjomā,
kāds radies no saistībām, kuras uzņēmusies dibināmā sabiedrība. Šādi prasījumi noilgst triju gadu
laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā.
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59. pants. Dibinātāju atbildība par nepatiesu ziņu sniegšanu
Sabiedrības dibinātāji solidāri atbild sabiedrībai par tādu nepatiesu ziņu rezultātā nodarītajiem
zaudējumiem, kuras sniegtas līdz sabiedrības ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā.
60. pants. Dibinātāju atbildība par sabiedrībai un trešām personām nodarītajiem
zaudējumiem
(1) Dibinātāji solidāri atbild sabiedrībai un trešām personām par zaudējumiem, kas nodarīti
sabiedrības dibināšanas laikā pašu dibinātāju ļaunprātīgas vai nolaidīgas rīcības dēļ.
(2) Rīcība, kura ir pretrunā ar likumu vai dibināšanas līgumu, jebkurā gadījumā uzskatāma
par ļaunprātīgu.
(3) Šajā pantā minētie prasījumi noilgst piecu gadu laikā no dienas, kad sabiedrība ierakstīta
Uzņēmumu reģistra žurnālā.
61. pants. Valdes un padomes locekļu atbildība
(1) Valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
(2) Valdes un padomes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai.
(3) Valdes un padomes loceklis neatbild saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies
kā krietns un rūpīgs saimnieks.
(4) Valdes un padomes locekļi neatbild par nodarīto zaudējumu, ja rīkojušies labā ticībā
saskaņā ar biedru kopsapulces likumīgu lēmumu. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību,
neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā.
(5) Prasījumi pret valdes un padomes locekli noilgst piecu gadu laikā no zaudējumu
nodarīšanas dienas.
62. pants. Atbrīvošana no atbildības
(1) Biedru kopsapulce var atbrīvot valdes vai padomes locekļus no atbildības vai pieņemt
lēmumu par izlīguma slēgšanu tikai par viņu faktiski veiktu konkrētu biedru kopsapulcē atklātu
rīcību, kuras rezultātā nodarīts zaudējums sabiedrībai.
(2) Biedru kopsapulces lēmums par valdes vai padomes locekļu atbrīvošanu no atbildības
vai par izlīguma slēgšanu neierobežo biedru mazākuma tiesības celt prasību saskaņā ar šā likuma
66. panta noteikumiem.
63. pants. Atbildība par sabiedrības valdes, padomes locekļu, prokūristu un
komercpilnvarnieku ietekmēšanu
(1) Persona, kura ar ļaunu nolūku panāk to, ka sabiedrības valdes vai padomes loceklis,
prokūrists vai komercpilnvarnieks rīkojas pretēji šīs sabiedrības vai tās biedru interesēm, atbild
sabiedrībai par šādas rīcības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.
(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā ir pamats sabiedrības valdes vai padomes
locekļa saukšanai pie atbildības saskaņā ar šā likuma 61. pantu, viņš atbild solidāri ar personu, kura
izmantojusi savu ietekmi. Ja ir pamats saukt pie atbildības prokūristu vai komercpilnvarnieku, viņš
atbild solidāri ar personu, kura izmantojusi savu ietekmi.
(3) Sabiedrības valdes loceklis, padomes loceklis, prokūrists vai komercpilnvarnieks neatbild
saskaņā ar šā panta otro daļu, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.
(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie prasījumi noilgst piecu gadu laikā no prasījuma
tiesību rašanās dienas.
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64. pants. Sabiedrības revidenta atbildība
Revidents ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sabiedrībai, tās biedriem vai trešām
personām, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis uzticētos pienākumus.
65. pants. Sabiedrības likvidatora atbildība
Likvidatora atbildībai piemēro šā likuma 61. panta noteikumus.
66. pants. Sabiedrības prasības celšana
(1) Prasību pret dibinātājiem, valdes vai padomes locekļiem vai revidentu sabiedrība ceļ,
pamatojoties uz biedru kopsapulces lēmumu.
(2) Sabiedrībai ir pienākums celt prasību pret šā panta pirmajā daļā minētajām personām arī
tad, ja to pieprasa biedru mazākums — vismaz viena desmitdaļa sabiedrības biedru.
(3) Lietas kārtošanai biedru kopsapulce ievēlē savus pārstāvjus. Ja prasības celšanu pieprasa
biedru mazākums saskaņā ar šā panta otro daļu, tā izraudzītās personas tiek pilnvarotas par
pārstāvjiem lietas kārtošanā.
(4) Par zaudējumiem, kas sabiedrībai radušies nepamatotas prasības dēļ, solidāri atbild tie
par prasības celšanu balsojušie biedri vai biedru mazākums, kuru rīcībā konstatēts ļauns nolūks vai
rupja neuzmanība.
VII nodaļa
Sabiedrības darbības izbeigšana un likvidācija
67. pants. Sabiedrības darbības izbeigšanas pamats
Sabiedrības darbība tiek izbeigta:
1) ar biedru kopsapulces lēmumu;
2) ar valdes lēmumu;
3) ar tiesas nolēmumu;
4) ar Uzņēmumu reģistra lēmumu;
5) ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu;
6) saskaņā ar maksātnespējas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
7) citos likumā noteiktajos gadījumos.
68. pants. Pienākums lemt par sabiedrības darbības izbeigšanu
(1) Biedru kopsapulce pieņem lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu:
1) ja sabiedrības biedru skaits vismaz trīs mēnešus pēc kārtas ir bijis mazāks par likumā
vai statūtos noteikto;
2) izbeidzoties statūtos noteiktajam termiņam, ja sabiedrība dibināta uz noteiktu
termiņu;
3) sasniedzot statūtos noteiktos mērķus, ja sabiedrība dibināta noteiktu mērķu
sasniegšanai;
4) ja iestājas cits statūtos noteikts gadījums.
(2) Ja biedru kopsapulce triju mēnešu laikā no šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu
iestāšanās brīža nav pieņēmusi šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu vai nav novērsusi minētos
apstākļus, lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu pieņem valde.
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69. pants. Sabiedrības darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu
(1) Sabiedrības biedrs, valdes loceklis vai padomes loceklis var celt prasību tiesā par sabiedrības
darbības izbeigšanu:
1) ja sabiedrības dibināšanas dokumenti ir pretrunā ar likumu;
2) ja sabiedrība neiesniedz Uzņēmumu reģistram likumā paredzētās ziņas vai
dokumentus;
3) citos likumā noteiktajos gadījumos.
(2) Uzņēmumu reģistrs var celt prasību tiesā šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajos
gadījumos, ja sabiedrība triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi
norādītos trūkumus.
(3) Trešā persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, var celt prasību tiesā šā panta pirmās
daļas 2. punktā minētajā gadījumā.
(4) Līdz brīdim, kad pieņemts nolēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu, tiesa var noteikt
termiņu, kurā sabiedrībai jānovērš trūkumi, kas ir pamatā tās darbības izbeigšanai. Trūkumu
novēršanai noteiktais termiņš nevar būt ilgāks par trim mēnešiem.
(5) Ja tiesā ir celta prasība par sabiedrības darbības izbeigšanu, likvidatoru ieceļ tiesa,
pamatojoties uz jebkuras sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas ieteikumu. Likvidācijā
ieinteresētā persona norāda šā likuma 76. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas par likvidatoru,
kā arī kreditoru prasījumu pieteikšanas vietu un pievieno šā likuma 76. panta otrajā daļā minēto
dokumentu.
70. pants. Sabiedrības darbības izbeigšana ar Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu
dienesta lēmumu
(1) Sabiedrības darbību var izbeigt ar Uzņēmumu reģistra lēmumu, ja:
1) sabiedrības valdei ilgāk par trim mēnešiem nav pārstāvības tiesību un sabiedrība
triju mēnešu laikā pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto
trūkumu;
2) sabiedrība nav sasniedzama tās juridiskajā adresē un viena mēneša laikā pēc
rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsusi norādīto trūkumu.
(2) Sabiedrības darbību var izbeigt ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, ja:
1) sabiedrība viena mēneša laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi
gada pārskatu un kopš pārkāpuma izdarīšanas ir pagājuši vismaz seši mēneši;
2) sabiedrība viena mēneša laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas nav iesniegusi
nodokļu likumos paredzētās deklarācijas par sešu mēnešu periodu;
3) sabiedrības darbība ir apturēta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu,
un triju mēnešu laikā pēc darbības apturēšanas sabiedrība nav novērsusi norādīto
trūkumu.
(3) Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par sabiedrības darbības
izbeigšanu stājas spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam. Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu
Uzņēmumu reģistra žurnālā par sabiedrības darbības izbeigšanu pēc tam, kad Uzņēmumu reģistra
vai Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par sabiedrības darbības izbeigšanu ir kļuvis neapstrīdams.
(4) Ja sabiedrības darbība izbeigta, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu
dienesta lēmumu, sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona ir tiesīga pieteikt likvidatoru
Uzņēmumu reģistram šā likuma 74. pantā noteiktajā kārtībā.
71. pants. Likvidācija
(1) Ja sabiedrības darbība ir izbeigta, notiek tās likvidācija.
41

Latvijas Republikas Saeimas Ziņotājs • Nr. 9 • 2018. gada 10. maijā

(2) Sabiedrības likvidācija nenotiek un Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par sabiedrības
izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra žurnāla, ja neviena sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona
neiesniedz tiesai (šā likuma 69. panta piektā daļa) vai Uzņēmumu reģistram (šā likuma 74. pants)
pieteikumu par likvidatora iecelšanu un sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process.
(3) Manta, kas palikusi pēc sabiedrības izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra žurnāla šā panta
otrajā daļā noteiktajā kārtībā, pielīdzināma bezmantinieku mantai atbilstoši Civillikuma 416. panta
noteikumiem.
(4) Likvidācijas laikā sabiedrības nosaukumam pievieno vārdu “likvidējamā”.
72. pants. Likvidatora tiesības un pienākumi
(1) Likvidatoram ir visas valdes un padomes tiesības un pienākumi, kas nav pretrunā ar
likvidācijas mērķi.
(2) Par likvidatoru var būt tikai fiziskā persona.
(3) Likvidatoram ir pienākums paziņot biedriem par iespējamiem šķēršļiem šā amata
ieņemšanai saskaņā ar šā likuma 6. un 7. pantu vai apliecināt, ka viņam šādu šķēršļu nav.
(4) Likvidators piedzen parādus, apmierina kreditoru prasījumus un sadala atlikušo
sabiedrības mantu starp personām, kurām ir tiesības uz šo mantu.
(5) Likvidators drīkst slēgt tikai tos darījumus, kuri nepieciešami sabiedrības likvidācijai.
(6) Ja sabiedrības likvidāciju veic vairāki likvidatori, viņiem ir tiesības pārstāvēt sabiedrību
tikai kopīgi. Likvidatori var pilnvarot vienu vai vairākas personas no sava vidus atsevišķu darbību
vai atsevišķu darbības veidu veikšanai.
(7) Likvidatora pārstāvības ierobežojumi nav saistoši trešām personām.
73. pants. Likvidatora iecelšana
Likvidāciju veic valdes locekļi, ja likumā, statūtos vai biedru kopsapulces lēmumā nav noteikts
citādi.
74. pants. Likvidatora iecelšana, pamatojoties uz sabiedrības likvidācijā ieinteresētās
personas pieteikumu
(1) Šā likuma 70. pantā minētajā gadījumā Uzņēmumu reģistrs pēc tam, kad Uzņēmumu
reģistra žurnālā izdarīts ieraksts par sabiedrības darbības izbeigšanu, oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” izsludina paziņojumu par sabiedrības darbības izbeigšanu. Paziņojumā uzaicina
sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas iesniegt
Uzņēmumu reģistram pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā pieteikumā sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona
norāda šā likuma 76. panta pirmās daļas 2. punktā minētās ziņas par likvidatoru, kā arī kreditoru
prasījumu pieteikšanas vietu. Pieteikumam pievieno šā likuma 76. panta otrajā daļā minēto
dokumentu.
(3) Uzņēmumu reģistrs izdara ierakstu par likvidatora iecelšanu, pamatojoties uz pirmo
sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas iesniegto pieteikumu par likvidatora iecelšanu.
(4) Šajā pantā minēto kārtību piemēro arī tad, ja sabiedrības darbība ir izbeigta, pamatojoties
uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu.
75. pants. Likvidatora atlīdzības noteikšana
(1) Likvidatoram ir tiesības uz atlīdzību, kas atbilst viņa pienākumiem un sabiedrības
finansiālajam stāvoklim.
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(2) Ja likvidatoru ieceļ biedru kopsapulce, tā nosaka likvidatora atlīdzības apmēru un izmaksas
kārtību.
(3) Ja likvidatoru ieceļ tiesa saskaņā ar šā likuma 69. panta piekto daļu, likvidatora atlīdzības
apmēru un izmaksas kārtību nosaka tiesa.
(4) Ja likvidatoru ieceļ saskaņā ar šā likuma 74. pantu, likvidatora atlīdzības apmēru un
izmaksas kārtību nosaka sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona, kura iesniegusi pieteikumu
par likvidatora iecelšanu.
76. pants. Pieteikums par sabiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju
(1) Lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu sabiedrība triju dienu laikā no tā
pieņemšanas dienas iesniedz Uzņēmumu reģistram ierakstīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā.
Pieteikumā norāda:
1) darbības izbeigšanas pamatu;
2) likvidatora vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, —
dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu,
valsti, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tas sasniedzams.
(2) Pieteikumam pievieno katra likvidatora rakstveida piekrišanu būt par likvidatoru.
Rakstveida piekrišanā likvidators norāda tās sabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru, par
kuras likvidatoru piekrīt kļūt.
(3) Ja likvidāciju veic valdes locekļi, šo faktu norāda pieteikumā un tam nav jāpievieno šā
panta otrajā daļā minētie dokumenti.
(4) Ja lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu pieņem valde vai biedru kopsapulce,
pieteikumam pievieno protokola izrakstu ar lēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu.
(5) Ja tiesa pieņem nolēmumu par sabiedrības darbības izbeigšanu, tā triju dienu laikā no
nolēmuma spēkā stāšanās dienas nosūta attiecīgo nolēmumu ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu
reģistra žurnālā.
(6) Ja sabiedrība darbību izbeidz, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, Valsts
ieņēmumu dienests pēc tam, kad lēmums kļuvis neapstrīdams, nosūta attiecīgo lēmumu ieraksta
izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā.
77. pants. Likvidatora atcelšana
(1) Likvidatoru var atcelt ar biedru kopsapulces lēmumu. Likvidatoru var atcelt ar tiesas
nolēmumu, pamatojoties uz biedra vai trešās personas, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas,
pieteikumu, ja tam ir svarīgi iemesli.
(2) Tiesas iecelto likvidatoru var atcelt tikai ar tiesas nolēmumu, pamatojoties uz sabiedrības
likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu, ja tam ir svarīgi iemesli.
(3) Likvidatoru, kurš iecelts, pamatojoties uz sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas
pieteikumu Uzņēmumu reģistram, var atcelt tikai tiesa vai ieinteresētā persona, kura likvidatoru
iecēlusi.
(4) Ar lēmumu par likvidatora atcelšanu persona (institūcija), kas atceļ likvidatoru, ieceļ
jaunu likvidatoru.
(5) Lēmumu par likvidatora atcelšanu iesniedz Uzņēmumu reģistram triju dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas.
78. pants. Likvidācijas izmaksu segšana
(1) Likvidācijas izmaksas sedz no sabiedrības mantas.
(2) Šā likuma 74. pantā minētajā gadījumā likvidācijas izmaksas sedz sabiedrības likvidācijā
ieinteresētā persona, kura ir iesniegusi šā likuma 74. panta trešajā daļā minēto pieteikumu.
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Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas segtās likvidācijas izmaksas atmaksā no sabiedrības
mantas.
79. pants. Kreditoru informēšana
(1) Uzņēmumu reģistrs uz likvidējamās sabiedrības rēķina izsludina paziņojumu par
sabiedrības darbības izbeigšanu un tās likvidāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” triju
dienu laikā no dienas, kad izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā.
(2) Likvidators paziņo par likvidācijas uzsākšanu visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem.
(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajā paziņojumā par sabiedrības darbības izbeigšanu
sabiedrības kreditori uzaicināmi pieteikt savus prasījumus triju mēnešu laikā pēc paziņojuma
publicēšanas dienas, ja biedru kopsapulces lēmumā vai tiesas nolēmumā par sabiedrības darbības
izbeigšanu nav noteikts garāks kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš. Prasījumā norāda
prasījuma saturu, pamatu un apmēru, un tam pievienojami prasījumu pamatojošie dokumenti.
80. pants. Kreditoru aizsardzība
(1) Ja zināms kreditors nepiesaka savu prasījumu, nepieņem izpildījumu vai saistība vēl
nav izpildāma, viņam pienākošās summas deponē pie zvērināta notāra pēc sabiedrības juridiskās
adreses.
(2) Pastāvot strīdīgam kreditora prasījumam, sabiedrības mantu var sadalīt starp biedriem
tikai tad, ja attiecīgajam kreditoram ir dots nodrošinājums.
81. pants. Slēguma finanšu pārskats un mantas sadales plāns
(1) Pēc kreditoru prasījumu apmierināšanas vai viņiem paredzētās naudas deponēšanas
un likvidācijas izdevumu segšanas likvidators sastāda likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un
sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kurā nosaka likvidācijas kvotu.
(2) Likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu
pārbauda revidents, ja saskaņā ar statūtiem ir paredzēts, ka revidents pārbauda sabiedrības gada
pārskatu, vai ja tā nolemj biedru kopsapulce.
(3) Likvidators nosūta visiem biedriem likvidācijas slēguma finanšu pārskatu un sabiedrības
atlikušās mantas sadales plānu.
(4) Ja likvidācijas slēguma finanšu pārskata un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna
sastādīšanā ir pārkāpts likums, statūti vai biedru kopsapulces lēmumi, tiesa, pamatojoties uz
ieinteresētās personas prasību, var lemt par jauna likvidācijas slēguma finanšu pārskata un
sabiedrības atlikušās mantas sadales plāna sastādīšanu vai par papildu likvidācijas darbību veikšanu.
Prasības celšanas termiņš ir divi mēneši no dienas, kad likvidācijas slēguma finanšu pārskats un
sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns paziņots biedriem.
82. pants. Sabiedrības atlikušās mantas sadale
(1) Sabiedrības atlikušo mantu sadala starp biedriem saskaņā ar likvidatora sastādīto mantas
sadales plānu proporcionāli katra biedra ieguldījuma daļai, ja dibināšanas dokumentos nav noteikts
citādi.
(2) Mantu drīkst sadalīt ne agrāk kā divus mēnešus no dienas, kad likvidācijas slēguma
finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns ir paziņots biedriem.
(3) Mantu drīkst sadalīt pirms šā panta otrajā daļā noteiktā termiņa, ja tam piekrīt visi biedri.
83. pants. Sabiedrības darbības turpināšana
(1) Ja sabiedrība tiek likvidēta, pamatojoties uz valdes vai biedru kopsapulces lēmumu,
biedru kopsapulce līdz mantas sadales sākumam var pieņemt lēmumu par sabiedrības darbības
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turpināšanu vai sabiedrības reorganizāciju. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso
klātesošie biedri ar tādu balsu skaitu, kāds paredzēts lēmuma pieņemšanai par sabiedrības darbības
izbeigšanu.
(2) Pieņemot lēmumu par sabiedrības darbības turpināšanu, vienlaikus izveido sabiedrības
valdi un citas statūtos paredzētās institūcijas.
(3) Sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par sabiedrības darbības
turpināšanu. Lēmums par sabiedrības darbības turpināšanu stājas spēkā pēc tā ierakstīšanas
Uzņēmumu reģistra žurnālā.
84. pants. Sabiedrības dokumentu glabāšana
Likvidators, ievērojot Arhīvu likuma noteikumus, nodrošina sabiedrības dokumentu
saglabāšanu un pieejamību. Sabiedrības dokumentus likvidators nodod glabāšanā vienam no
sabiedrības biedriem vai trešai personai Latvijā, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu to
glabāšanas vietu. Sabiedrības arhīviski vērtīgos dokumentus, ievērojot Arhīvu likuma noteikumus,
nodod glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam. Izdevumi, kas saistīti ar dokumentu nodošanu
glabāšanā Latvijas Nacionālajam arhīvam, tiek segti no likvidējamās sabiedrības mantas.
85. pants. Sabiedrības izslēgšana no Uzņēmumu reģistra žurnāla
(1) Pēc sabiedrības atlikušās mantas sadales likvidators iesniedz Uzņēmumu reģistram
pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Pieteikumam pievieno:
1) likvidācijas slēguma finanšu pārskatu;
2) sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu;
3) revidenta atzinumu, ja tika veikta revidenta pārbaude.
(2) Pieteikumā likvidators apliecina, ka:
1) likvidācijas slēguma finanšu pārskats un sabiedrības atlikušās mantas sadales plāns
nav apstrīdēts tiesā vai prasība tikusi noraidīta;
2) visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta un ir
segti visi likvidācijas izdevumi;
3) sabiedrības dokumenti ir nodoti glabāšanā atbilstoši šā likuma 84. pantam;
4) šā likuma 82. panta trešajā daļā minētajā gadījumā visi biedri ir piekrituši sabiedrības
atlikušās mantas sadalei pirms šā likuma 82. panta otrajā daļā noteiktā termiņa.
VIII nodaļa
Reorganizācija
86. pants. Reorganizācijas veidi
Sabiedrību var reorganizēt apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā.
87. pants. Sabiedrību apvienošana
(1) Sabiedrību apvienošana var notikt kā pievienošana vai saplūšana.
(2) Pievienošana ir process, kurā pievienojamā sabiedrība nodod visu savu mantu iegūstošajai
sabiedrībai.
(3) Saplūšana ir process, kurā divas vai vairākas pievienojamās sabiedrības nodod visu savu
mantu jaundibināmai iegūstošajai sabiedrībai.
(4) Apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai
sabiedrībai.
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(5) Apvienošanas gadījumā pievienojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.
(6) Apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās sabiedrības
biedriem.
88. pants. Sabiedrību sadalīšana
(1) Sadalīšana ir process, kurā sadalāmā sabiedrība nodod savu mantu vienai vai vairākām
iegūstošajām sabiedrībām sašķelšanas vai nodalīšanas ceļā.
(2) Sašķelšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod visu savu mantu divām vai vairākām
iegūstošajām sabiedrībām un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.
(3) Sašķelšanas gadījumā sadalāmās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošo sabiedrību
biedriem, ja visi biedri nevienojas par citu sadalījumu.
(4) Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas vienai vai vairākām
iegūstošajām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt.
(5) Nodalīšanas gadījumā visi sadalāmās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās sabiedrības
biedriem, ja visi biedri nevienojas par citu sadalījumu.
89. pants. Sabiedrības pārveidošana
(1) Pārveidošana ir process, kurā sabiedrību pārveido par kapitālsabiedrību. Ja iegūstošā
kapitālsabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, tās pamatkapitāls nedrīkst būt mazāks par
Komerclikuma 185. pantā noteikto.
(2) Pārveidošanas gadījumā visa pārveidojamās sabiedrības manta pāriet iegūstošajai
kapitālsabiedrībai.
(3) Pārveidošanas gadījumā pārveidojamās sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās
kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem).
(4) Pārveidošanas gadījumā pārveidojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.
90. pants. Reorganizācijas līgums
(1) Ja reorganizācijas procesā piedalās divas vai vairākas pastāvošas sabiedrības, tās rakstveidā
slēdz reorganizācijas līgumu (turpmāk — līgums), kurā norāda:
1) reorganizācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumus, juridiskās adreses un reģistrācijas
numurus;
2) paju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu;
3) paju sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības biedriem;
4) dienu, ar kuru pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības darījumi
iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības
darījumiem;
5) reorganizācijas sekas reorganizācijā iesaistīto sabiedrību darbiniekiem;
6) reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus.
(2) Ja līgums paredz atliekošus nosacījumus un tie neiestājas triju gadu laikā no līguma
noslēgšanas dienas, katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība drīkst vienpusēji atkāpties
no līguma, paziņojot par to pārējām līgumslēdzējām pusēm ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, ja
līgums neparedz īsāku paziņošanas termiņu.
(3) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram
paziņojumu par reorganizāciju, pievienojot līguma projektu. Oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” izsludina līguma projekta un tā grozījumu reģistrācijas datumu un tās Uzņēmumu
reģistra lietas numuru, kurā līguma projekts atrodas.
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91. pants. Reorganizācijas prospekts
(1) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība rakstveidā sagatavo reorganizācijas
prospektu (turpmāk — prospekts), kurā norāda un izskaidro:
1) līguma projekta noteikumus;
2) reorganizācijas tiesiskos un saimnieciskos aspektus;
3) paju apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu.
(2) Sabiedrības var sagatavot kopīgu prospektu. Šādā gadījumā katra reorganizācijas procesā
iesaistītā sabiedrība prospektā norāda šā panta pirmajā daļā minētās ziņas.
(3) Sabiedrībai prospekts nav jāsagatavo, ja tam piekrīt visi biedri.
92. pants. Revidenta pārbaude
(1) Līguma projektu pārbauda zvērināts revidents. Reorganizācijas procesā iesaistītās
sabiedrības var ievēlēt kopīgu revidentu.
(2) Līgumu revidents nepārbauda, ja tam piekrīt visi biedri.
(3) Sabiedrības, kuras piedalās reorganizācijas procesā, nodrošina revidentam pieeju visiem
dokumentiem un informācijai, kam ir nozīme revidenta pienākumu veikšanā.
93. pants. Revidenta atzinums
(1) Par līguma projekta pārbaudes rezultātiem revidents sastāda rakstveida atzinumu un
iesniedz to sabiedrībai. Ja ir ievēlēts viens revidents visām sabiedrībām, viņš iesniedz atzinumu
visām sabiedrībām.
(2) Atzinumā norāda:
1) vai revidentam ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
2) vai līguma projektā norādītais paju apmaiņas koeficients un piemaksu lielums ir
taisnīgs un pamatots;
3) vai reorganizācija var radīt zaudējumus sabiedrības kreditoriem;
4) vai metodes, kuras izmantotas paju apmaiņas koeficienta un piemaksu lieluma
noteikšanai, ir atbilstošas;
5) īpašās grūtības, kuras radušās, vērtēšanā piemērojot izraudzītās metodes.
94. pants. Saimnieciskās darbības pārskats
(1) Ne agrāk kā trīs mēnešus līdz šā likuma 90. panta trešajā daļā minētā paziņojuma
iesniegšanai Uzņēmumu reģistram katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība sagatavo
saimnieciskās darbības pārskatu.
(2) Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu sagatavo saskaņā ar likuma prasībām par
gada pārskata sastādīšanu.
(3) Sabiedrībai saimnieciskās darbības pārskats nav jāsagatavo, ja iepriekšējais gada pārskats
sastādīts ne agrāk kā sešus mēnešus pirms šā likuma 90. panta trešajā daļā minētā paziņojuma
iesniegšanas Uzņēmumu reģistram vai ja tam piekrīt visi biedri.
95. pants. Lēmums par reorganizāciju
(1) Līguma projektu izskata un lēmumu par reorganizāciju pieņem katras reorganizācijas
procesā iesaistītās sabiedrības biedru kopsapulce, kuru notur ne agrāk kā mēnesi pēc tam, kad
saskaņā ar šā likuma 90. panta trešo daļu izsludinātas ziņas par līguma projektu.
(2) Ja sakarā ar reorganizāciju izdarāmi statūtu grozījumi, tos apstiprina vienlaikus ar lēmumu
par reorganizāciju.
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(3) Ne vēlāk kā mēnesi līdz dienai, kad paredzēta biedru kopsapulce par līguma apstiprināšanu,
visiem biedriem ir tiesības iepazīties ar:
1) līguma projektu;
2) prospektu;
3) revidenta atzinumu;
4) visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību gada pārskatiem par pēdējiem trim pārskata
gadiem;
5) sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu (ja tāds saskaņā ar likumu sagatavojams).
(4) Biedru kopsapulcē sabiedrības valde pēc biedra pieprasījuma sniedz paskaidrojumus par
līguma projektu un prospektu, par reorganizācijas tiesiskajām un saimnieciskajām sekām, kā arī
ziņas par citām reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām.
(5) Lēmums par reorganizāciju sastādāms atsevišķa dokumenta veidā.
(6) Pamatojoties uz lēmumu par reorganizāciju, attiecīgā sabiedrība noslēdz līgumu.
(7) Lēmumam par reorganizāciju pievienojams to biedru saraksts (ar viņu parakstiem), kuri
biedru kopsapulcē balsojuši pret šo lēmumu vai šā panta astotajā daļā minētajā kārtībā informējuši,
ka nepiekrīt reorganizācijai.
(8) Ja biedru kopsapulci aizstāj pārstāvju sapulce, biedrs ir tiesīgs viena mēneša laikā no
lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas informēt sabiedrību, ka nepiekrīt reorganizācijai.
Pārstāvju sapulces lēmums par reorganizāciju stājas spēkā, ja mēneša laikā vismaz viena ceturtdaļa
no balsstiesīgajiem biedriem neinformē, ka nepiekrīt reorganizācijai.
96. pants. Paziņošanas pienākums par būtiskajām izmaiņām sabiedrības mantiskajā
stāvoklī
Pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības valde paziņo biedru kopsapulcei un iegūstošajai
sabiedrībai par visām būtiskajām izmaiņām, kuras pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības
mantiskajā stāvoklī notikušas līdz valdes pilnvaru beigām vai līdz reorganizācijas spēkā stāšanās
brīdim.
97. pants. Kreditoru aizsardzība
(1) Katrai reorganizācijas procesā iesaistītajai sabiedrībai ir pienākums 15 dienu laikā no
lēmuma par reorganizāciju spēkā stāšanās dienas publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
paziņojumu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju. Paziņojumā kreditoriem norāda:
1) sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2) pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību nosaukumus, reģistrācijas numurus un
juridiskās adreses;
3) reorganizācijas veidu;
4) kreditoru prasību pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu
mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas.
(2) Pievienojamā vai sadalāmā sabiedrība nodrošina kreditora prasījumu, ja viņš to prasa un
ja tas pieteikts šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā noteiktajā termiņā.
(3) Iegūstošās sabiedrības kreditors var prasīt sava prasījuma nodrošināšanu tikai tad, ja
pierāda, ka reorganizācija apdraud viņa prasījuma apmierināšanu.
(4) Nodrošinātais kreditors var prasīt nodrošinājumu tikai parāda nenodrošinātās daļas
apmērā.
(5) Šā panta noteikumus nepiemēro, ja sabiedrību pārveido par kapitālsabiedrību.
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98. pants. Lēmuma par reorganizāciju apstrīdēšana
(1) Pamatojoties uz reorganizācijā iesaistītās sabiedrības biedra, valdes vai padomes locekļa
prasību, tiesa var atzīt lēmumu par reorganizāciju par spēkā neesošu, ja tas pieņemts, pārkāpjot
likumu vai sabiedrības statūtus, un šos pārkāpumus nav iespējams novērst vai tie netiek novērsti
tiesas noteiktajā termiņā.
(2) Prasības celšanas termiņš ir trīs mēneši pēc šā likuma 97. panta pirmajā daļā minētā
paziņojuma publicēšanas dienas.
(3) Sabiedrībai, kuras biedru kopsapulces lēmums par reorganizāciju atzīts par spēkā neesošu,
ir pienākums par to publicēt paziņojumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 15 dienu laikā no
tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.
(4) Lēmuma par reorganizāciju atzīšana par spēkā neesošu neietekmē saistības, kuras
sabiedrība ir uzņēmusies reorganizācijas procesā pret trešām personām.
(5) Lēmumu par reorganizāciju nevar atzīt par spēkā neesošu tikai tādēļ, ka noteikts pārāk
zems paju apmaiņas koeficients vai piemaksu lielums.
(6) Ja noteikts pārāk zems paju apmaiņas koeficients, pievienojamās, sadalāmās vai
pārveidojamās sabiedrības biedrs var prasīt no iegūstošās sabiedrības vienreizēju papildu samaksu.
99. pants. Pieteikums Uzņēmumu reģistram
(1) Katra reorganizācijas procesā iesaistītā sabiedrība ne agrāk kā trīs mēnešus pēc šā likuma
97. panta pirmajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas dienas iesniedz Uzņēmumu reģistram
pieteikumu, lai Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarītu ierakstu par reorganizāciju. Pieteikumam pievieno:
1) līgumu vai attiecīgi apliecinātu tā kopiju;
2) protokola izrakstu un lēmumu par reorganizāciju;
3) šā likuma 95. panta septītajā daļā minēto biedru sarakstu;
4) prospektu (ja likumā noteikta prospekta sagatavošana);
5) revidenta atzinumu (ja likumā noteikta revidenta pārbaude);
6) pievienojamās vai sašķelšanas ceļā sadalāmās sabiedrības slēguma finanšu pārskatu
(ja iesniegumu iesniedz pievienojamā vai sadalāmā sabiedrība);
7) iegūstošās sabiedrības statūtus (ja reorganizācijas rezultātā izveido jaunu sabiedrību);
8) to iegūstošās sabiedrības valdes locekļu sarakstu, kuriem ir tiesības pārstāvēt
sabiedrību (ja reorganizācijas rezultātā izveido jaunu sabiedrību);
9) iegūstošās sabiedrības padomes locekļu sarakstu (ja reorganizācijas rezultātā izveido
jaunu sabiedrību un ja iegūstošajai sabiedrībai paredzēta padome).
(2) Pieteikumā sabiedrība apliecina, ka:
1) ir nodrošināti vai apmierināti to kreditoru prasījumi, kuri pieteikuši savus prasījumus
noteiktajā termiņā;
2) lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta;
3) šā likuma 91. panta trešajā daļā minētajā gadījumā visi biedri ir piekrituši, ka
reorganizācijas prospekts netiek sagatavots;
4) šā likuma 92. panta otrajā daļā minētajā gadījumā visi biedri ir piekrituši, ka revidents
nepārbauda līgumu;
5) šā likuma 94. panta trešajā daļā minētajā gadījumā visi biedri ir piekrituši, ka
saimnieciskās darbības pārskats nav jāsagatavo.
100. pants. Iegūstošās sabiedrības nosaukums
(1) Iegūstošā sabiedrība pēc reorganizācijas drīkst izmantot pievienojamās sabiedrības
nosaukumu.
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(2) Sadalāmās sabiedrības nosaukuma turpmākās izmantošanas noteikumus paredz līgumā.
101. pants. Ieraksts par reorganizāciju Uzņēmumu reģistra žurnālā
(1) Ierakstu par pievienojamo vai sadalāmo sabiedrību Uzņēmumu reģistra žurnālā izdara
pēc tam, kad izdarīti ieraksti par visām iegūstošajām sabiedrībām.
(2) Pēc tam kad izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā par reorganizāciju, pievienoto
sabiedrību izslēdz no Uzņēmumu reģistra žurnāla.
(3) Pēc tam kad izdarīts ieraksts par sadalāmās sabiedrības reorganizāciju, iegūstošo
sabiedrību lietām pievieno attiecīgus izrakstus no sadalāmās sabiedrības lietas un, ja sadalīšana
notiek sašķelšanas ceļā, sadalāmā sabiedrība tiek izslēgta no Uzņēmumu reģistra žurnāla.
(4) Pārveidošanas gadījumā iegūstošo kapitālsabiedrību var ierakstīt komercreģistrā pēc tam,
kad izdarīts ieraksts par pārveidojamās sabiedrības reorganizāciju.
102. pants. Uzņēmumu reģistra žurnāla ieraksta par reorganizāciju tiesiskā nozīme
(1) Reorganizācija uzskatāma par spēkā stājušos ar brīdi, kad Uzņēmumu reģistra žurnālā
(pārveidošanas gadījumā — arī komercreģistrā) izdarīti ieraksti par visām reorganizācijas procesā
iesaistītajām sabiedrībām.
(2) Ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi:
1) pievienojamās sabiedrības manta uzskatāma par pārgājušu iegūstošās sabiedrības
īpašumā;
2) sadalāmās sabiedrības manta uzskatāma par pārgājušu iegūstošās sabiedrības
īpašumā.
(3) Līdz ar sabiedrības izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra žurnāla šī sabiedrība uzskatāma par
likvidētu.
(4) No reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības biedri
kļūst par iegūstošās sabiedrības biedriem, un to pajas apmaina pret iegūstošās sabiedrības pajām
proporcionāli tiem piederošajām pajām. No reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pārveidojamās
sabiedrības biedri kļūst par iegūstošās kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem), un to pajas
apmaina pret iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļām (akcijām) proporcionāli tiem
piederošajām pajām.
(5) Trešo personu tiesības uz pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības pajām
saglabājas attiecībā uz iegūstošās sabiedrības pajām (pamatkapitāla daļām vai akcijām).
(6) Pievienojamās vai sadalāmās sabiedrības pajas, kas piederējušas iegūstošajai sabiedrībai
vai personai, kura darbojas savā vārdā, bet attiecīgi pievienojamās, sadalāmās vai iegūstošās
sabiedrības labā, netiek apmainītas un ir dzēšamas.
(7) Reorganizāciju pēc tās stāšanās spēkā nevar apstrīdēt tiesā.
103. pants. Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību atbildība
(1) Iegūstošā sabiedrība atbild par visām pievienojamās vai pārveidojamās sabiedrības
saistībām.
(2) Par sadalāmās sabiedrības saistībām, kas radušās līdz reorganizācijas spēkā stāšanās
brīdim, solidāri atbild visas sadalīšanā iesaistītās sabiedrības, ieskaitot jaundibinātās sabiedrības.
Solidāro parādnieku savstarpējās attiecībās par saistīto subjektu uzskatāma tikai tā persona, kuras
saistības paredzētas līgumā.
(3) Ja kādas sadalīšanā iesaistītās sabiedrības saistības nav noteiktas līgumā, tā atbild solidāri
līdz ar citām sadalīšanā iesaistītajām sabiedrībām par sadalāmās sabiedrības saistībām, kuras
radušās līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim un kuru izpildes termiņš iestājas piecu gadu
laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās brīža.
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(4) Sašķelšanas gadījumā mantu, kuras sadalījums nav noteikts līgumā, sadala starp
iegūstošajām sabiedrībām proporcionāli mantas daļai, ko tās ieguvušas no sadalāmās sabiedrības
saskaņā ar līgumu.
104. pants. Reorganizācijas procesā iesaistīto sabiedrību valdes un padomes locekļu
atbildība
(1) Reorganizācijā iesaistīto sabiedrību padomes un valdes locekļi solidāri atbild par
zaudējumiem, kas reorganizācijas gaitā viņu vainas dēļ nodarīti tās biedriem vai kreditoriem.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētie prasījumi noilgst piecu gadu laikā no reorganizācijas spēkā
stāšanās brīža.
105. pants. Paju izmaksa biedram, kurš nepiekrīt reorganizācijai
(1) Sabiedrības biedrs, kurš nepiekrīt reorganizācijai, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no
reorganizācijas spēkā stāšanās brīža pieprasīt, lai iegūstošā sabiedrība izmaksā iegūstošās sabiedrības
pajas. Pajas izmaksā triju mēnešu laikā no reorganizācijas spēkā stāšanās dienas.
(2) Šā panta pirmajā daļā minētās tiesības ir biedram, kurš ierakstīts šā likuma 95. panta
septītajā daļā minētajā sarakstā.
(3) Ja sabiedrību pārveido par kapitālsabiedrību, šā panta otrajā daļā minētajā sarakstā
iekļautais biedrs ir tiesīgs prasīt, lai iegūstošā kapitālsabiedrība atpērk tā daļas (akcijas) iegūstošajā
sabiedrībā Komerclikuma 353. pantā minētajā kārtībā.
(4) No reorganizācijas spēkā stāšanās brīža iegūstošā sabiedrība maksā likumiskos procentus
par paredzētajā apmērā un termiņā neizdarītajām paju izmaksām.
106. pants. Sabiedrības dibināšana, sabiedrībām saplūstot
(1) Dibinot jauno sabiedrību, piemērojami sabiedrības dibināšanas noteikumi, ja šajā nodaļā
nav noteikts citādi.
(2) Līgumā papildus šā likuma 90. panta pirmajā daļā minētajām ziņām norāda iegūstošās
sabiedrības nosaukumu un juridisko adresi. Līgumam pievieno dibināmās sabiedrības statūtu
projektu, ko apstiprina ar visu pievienojamo sabiedrību biedru kopsapulču lēmumiem par
reorganizāciju.
(3) Pievienojamās sabiedrības iesniedz Uzņēmumu reģistram kopīgu pieteikumu par jaunās
sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā.
107. pants. Sabiedrības dibināšana, sabiedrībai sadaloties
(1) Iegūstošās sabiedrības dibināšanā ievēro sabiedrības dibināšanas noteikumus, ja šajā
nodaļā nav noteikts citādi.
(2) Ja, sabiedrībai sadaloties, dibina jaunu iegūstošo sabiedrību un reorganizācijā nav iesaistīta
cita jau pastāvoša sabiedrība, sadalāmā sabiedrība pieņem lēmumu par sadalīšanu, kas aizstāj šā
likuma 90. pantā minēto līgumu. Lēmumā par sadalīšanu papildus šā likuma 90. panta pirmajā
daļā minētajām ziņām norāda iegūstošās sabiedrības nosaukumu, juridisko adresi un sadalāmās
sabiedrības mantas sadali starp iegūstošajām sabiedrībām. Mantas sadales aktu var pievienot
lēmumam atsevišķa dokumenta veidā.
(3) Līguma vai lēmuma projektam pievieno iegūstošās sabiedrības statūtu projektu.
(4) Kopā ar reorganizācijas pieteikumu sadalāmā sabiedrība iesniedz Uzņēmumu reģistram
arī pieteikumu par iegūstošās sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā.
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108. pants. Kapitālsabiedrības dibināšana, sabiedrību pārveidojot
(1) Sabiedrības pārveidošanā piemēro kapitālsabiedrības dibināšanas noteikumus, ja šajā
nodaļā nav noteikts citādi.
(2) Ja sabiedrība tiek pārveidota, biedru kopsapulce pieņem lēmumu par pārveidošanu, kas
aizstāj šā likuma 90. pantā minēto līgumu. Lēmumā papildus šā likuma 90. panta pirmajā daļā
minētajām ziņām norāda iegūstošās kapitālsabiedrības veidu, nosaukumu un juridisko adresi.
(3) Lēmumam pievieno iegūstošās kapitālsabiedrības statūtu projektu, kuru apstiprina ar
biedru kopsapulces lēmumu par reorganizāciju.
(4) Vienlaikus ar lēmumu par pārveidošanu ievēlē iegūstošās kapitālsabiedrības valdi un
padomi, ja tāda saskaņā ar likumu vai statūtiem ir nepieciešama.
109. pants. Mantas novērtēšana sabiedrības pārveidošanā
(1) Ja sabiedrība tiek pārveidota, nepieciešams novērtēt mantisko ieguldījumu, lai konstatētu
pārveidojamās sabiedrības mantas pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla
izveidošanai.
(2) Mantu novērtē Komerclikumā noteiktajā kārtībā, un novērtējumu apliecinošos
dokumentus iesniedz Uzņēmumu reģistram kopā ar pieteikumu par pārveidošanu.
Pārejas noteikumi
1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Kooperatīvo sabiedrību likums (Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 6. nr.; 2000, 10. nr.; 2002, 16., 22. nr.;
2006, 21. nr.; 2007, 23. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 154. nr.; 2013, 193. nr.; 2015,
208. nr.).
2. Ja sabiedrībai atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2018. gada
31. decembrim, nebija noteikts komersanta statuss, tās darījumiem, kas noslēgti līdz 2018. gada
31. decembrim, nepiemēro Komerclikuma noteikumus par komercdarījumiem.
3. Sabiedrība, kas ierakstīta Uzņēmumu reģistra žurnālā līdz 2018. gada 31. decembrim, savā
nosaukumā var saglabāt vārdus “kopdarbības sabiedrība” vai “kooperatīvā biedrība”, ja tā nepiesaka
Uzņēmumu reģistram izmaiņas sabiedrības nosaukumā.
4. Ja atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kas bija spēkā līdz 2018. gada 31. decembrim,
Uzņēmumu reģistram bija iesniegti dibināšanas dokumenti un pieteikums, Uzņēmumu reģistra
valsts notārs var pieņemt lēmumu par sabiedrības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā,
izmaiņu veikšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī dokumentu reģistrāciju (pievienošanu lietai).
5. Ja persona, kas vēlas kļūt par biedru, līdz 2018. gada 31. decembrim iesniedz sabiedrībai
rakstveida pieteikumu par uzņemšanu sabiedrībā, personas uzņemšanai piemēro likuma un statūtu
noteikumus, kas bija spēkā pieteikuma iesniegšanas dienā.
6. Ja biedrs līdz 2018. gada 31. decembrim iesniedz sabiedrībai paziņojumu par izstāšanos no
sabiedrības, biedra izstāšanās kārtībai un paju izmaksai piemēro likuma un statūtu noteikumus, kas
bija spēkā paziņojuma iesniegšanas dienā.
7. Ja sabiedrība līdz 2018. gada 31. decembrim pieņem lēmumu par biedra izslēgšanu no
sabiedrības, biedra izslēgšanas kārtībai un paju izmaksai piemēro likuma un statūtu noteikumus,
kas bija spēkā lēmuma pieņemšanas dienā.
8. Sabiedrībai, kura reģistrēta Uzņēmumu reģistra žurnālā vai pieteikta reģistrēšanai
Uzņēmumu reģistra žurnālā līdz 2018. gada 31. decembrim un kuras statūtos nav paredzēts, ka
biedriem var būt atšķirīgs paju skaits, var saglabāt paju sadalījumu starp biedriem, kāds tas bija
2018. gada 31. decembrī.
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9. Šā likuma noteikumus par peļņas izlietošanu (27. pants) un zaudējumu segšanu (28. pants)
piemēro, sākot ar 2019. pārskata gadu. Peļņas sadalei un zaudējumu segšanai par 2018. pārskata
gadu piemēro likuma normas un statūtu noteikumus, kas bija spēkā lēmuma par peļņas izlietošanu
vai zaudējumu segšanu pieņemšanas dienā.
10. Ja biedru kopsapulce (pilnvaroto sapulce) izziņota līdz 2018. gada 31. decembrim, biedru
kopsapulces (pilnvaroto sapulces), kā arī atkārtotas biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces)
kompetencei, sasaukšanai, norisei, biedru (pilnvaroto) dalībai un balsstiesību noteikšanai piemēro
likuma un statūtu noteikumus, kas bija spēkā sapulces izziņošanas dienā.
11. Ja sabiedrības valdes vai padomes loceklis ievēlēts līdz 2018. gada 31. decembrim,
viņa pilnvaru termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar likuma un statūtu
noteikumiem, kas bija spēkā valdes vai padomes locekļa ievēlēšanas dienā.
12. Ja sabiedrības statūtos noteikts, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu,
sākot ar 2019. gada 1. janvāri, uzskatāms, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi.
13. Ja sabiedrības statūtos noteikts, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu
un sabiedrība pirms 2019. gada 1. janvāra nav pieteikusi attiecīgus statūtu grozījumus, Uzņēmumu
reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, veic izmaiņas Uzņēmumu reģistra žurnālā, kopīgu
pārstāvību ar prokūristu aizstājot ar valdes locekļu kopīgu pārstāvību.
14. Līdz 2018. gada 31. decembrim ievēlētā revīzijas komisija (revidents) ir uzskatāma par
iekšējo revidentu šā likuma 57. panta izpratnē. Ja revīzijas komisijas loceklis ievēlēts līdz 2018. gada
31. decembrim, viņa pilnvaru termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu notecējis saskaņā ar likuma
un statūtu noteikumiem, kas bija spēkā revīzijas komisijas locekļa ievēlēšanas dienā.
15. Ja 2019. gada 1. janvārī dibinātāju, valdes un padomes locekļu atbildības noilguma termiņš
atbilstoši Civillikumam nav notecējis, piemērojams šā likuma 60. un 61. pantā noteiktais noilguma
termiņš, kurš skaitāms no 2019. gada 1. janvāra. Ja pēc šāda aprēķina noilguma termiņš ir garāks
par līdzšinējo noilguma termiņu, noilguma termiņš izbeidzas tajā dienā, kad tas būtu notecējis
saskaņā ar Civillikumu.
16. Likvidācijas vai reorganizācijas procesam, kas uzsākts līdz 2018. gada 31. decembrim,
piemēro likuma un statūtu normas, kas bija spēkā likvidācijas vai reorganizācijas procesa uzsākšanas
brīdī.
17. Sākot ar 2019. gada 1. jūliju, sabiedrība, piesakot Uzņēmumu reģistram izmaiņas
Uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos vai piesakot dokumentu reģistrāciju (pievienošanu
reģistrācijas lietai), vienlaikus iesniedz Uzņēmumu reģistram statūtu grozījumus, kas nodrošina to
atbilstību šā likuma prasībām.
18. Līdz šā likuma 8. panta otrajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk
kā līdz 2019. gada 30. jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2016. gada 2. februāra noteikumi
Nr. 77 “Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības
pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

104. 828L/12

Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas
valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās
aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie
spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu
partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību

1. pants. 2018. gada 7. februārī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kanādas
valdības, ko pārstāv Kanādas Nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki,
saprašanās memorands par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību
(turpmāk — Saprašanās memorands) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2. pants. Saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.
3. pants. Saprašanās memoranda 12. panta 1. punktā noteiktās tiesības atsaukt atteikšanos no
kriminālās jurisdikcijas Ģenerālprokuratūra var izmantot kriminālprocesos, kas uzsākti par smaga
un sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu, kā arī ja ir izdarīts noziedzīgs nodarījums, kurā ir cietušais.
4. pants. Saprašanās memoranda 24. panta 3. punktā noteiktās tiesības piešķir Aizsardzības
ministrija.
5. pants. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 36. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un
Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
6. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu
izsludināms Saprašanās memorands angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 12. aprīlī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
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105. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 19. aprīļa sēdē iecēlusi Gerdu Rozīti-Pupkeviču par rajona
(pilsētas) tiesas tiesnesi.
Saeimas priekšsēdētājas vietā
Saeimas priekšsēdētājas biedrs G. Daudze
Rīgā 2018. gada 19. aprīlī

106. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 26. aprīļa sēdē nolēmusi nodot 10 156 Latvijas pilsoņu
kolektīvo iesniegumu “Par mantojamu 2. pensiju līmeņa uzkrājumu” Budžeta un finanšu (nodokļu)
komisijai tālākai izvērtēšanai.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī

107. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 26. aprīļa sēdē uzņēmusi Jeļizavetu Polstjanaju Latvijas
pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī

108. Paziņojums
Daru zināmu, ka Saeima šā gada 26. aprīļa sēdē apstiprinājusi Jāni Vucānu par Saeimas
pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā ar šā gada 1. jūniju.
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece
Rīgā 2018. gada 26. aprīlī
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