Aktualizēts: 08.06.2020.

KR4.

Pieteikums kapitālsabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā Komentēja [A1]: Papildus informācija par SIA reģistrāciju:

VEIDLAPA
1. Kapitālsabiedrības veids

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/sia/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/

Atzīmēt 
X sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 akciju sabiedrība

2. Firma (komersanta nosaukums sakrīt ar dibināšanas dokumentos norādīto)

Komentēja [A2]: Ja ierakstus veic rokrakstā, tiem jābūt
skaidri salasāmiem, vēlams drukātiem burtiem

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ābols”

Komentēja [A3]: Nosaukums jānorāda tieši tādā veidā, kā
tas atspoguļots statūtos un dibināšanas līgumā (lēmumā).
Jāpievērš uzmanība lielo un mazo burtu lietojumam un
norādei uz komersanta veidu – „SIA” vai „sabiedrība ar
ierobežotu atbildību” (izvērsta vai saīsināta – atbilstoši
dibināšanas dokumentiem).
Papildu informācija par kapitālsabiedrības nosaukuma
veidošanu: https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/sia/dibinasana/registracija-uznemumuregistra/parbaudi-nosaukumu/

3. Juridiskā adrese
Novads
Novada pilsēta/pagasts
Pilsēta
Ciems
Ielas nosaukums
Mājas nosaukums/
mājas nr., korpuss
Dzīvokļa numurs

Rīga
Brīvības iela
312
24

Pasta indekss LV -

1000

4. Prokūras

Atzīmēt 

 nav

 ir → aizpilda un pievieno KR5.veidlapu

5. Filiāles

Atzīmēt 

 nav

 ir → aizpilda un pievieno KR7.veidlapu

6. Darbības laiks

Atzīmēt 
X beztermiņa
 līdz datumam ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

(mēnesis)

(gads)

7. Pamatkapitāls
7.1. Pamatkapitāla lielums (EUR)
Parakstītais pamatkapitāls
2800 EUR

Papildus informācijas par AS reģistrāciju:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/akciju-sabiedriba/dibinasana/registracijauznemumu-registra/

Apmaksātais pamatkapitāls
2800 EUR

7.2. Apliecinājums (Aizpilda, ja tiek dibināta Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas
noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību un tiek piemēroti Komerclikuma
147.panta 2.1 noteikumi)
Atzīmēt  x Apliecinu, ka pamatkapitāls ir parakstīts un apmaksāts pilnā apmērā

Vienlaikus norādāms, ka kapitālsabiedrības nosaukums
nedrīkst sakrist ar Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros
reģistrētu vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu.
Kapitālsabiedrības nosaukumu iespējams pārbaudīt šeit:
https://www.ur.gov.lv/lv/meklesanas-rezultati/
Komentēja [A4]: Ieraksta tikai tādu adresi, kas reģistrēta
Adrešu reģistrā. Varat pārbaudīt savu adresi internetā:
https://www.kadastrs.lv/varis#
Kapitālsabiedrības juridiskā adrese ir reģistrējama tādā
nekustamajā īpašumā, kurā atrodas kāda ēka vai dzīvokļu
īpašums. Kapitālsabiedrības juridisko adresi nevar reģistrēt
nekustamajā īpašumā, kurš sastāv tikai no zemes gabala
Komentēja [A5]: Kapitālsabiedrība var tikt dibināta uz
noteiktu laiku vai arī noteikta mērķa sasniegšanai.
Kapitālsabiedrības darbības termiņš vai mērķis norādāms tās
statūtos.
Komentēja [A6]: SIA minimālais pamatkapitāla lielums ir
2800 EUR. Savukārt AS minimālais pamatkapitāla lielums ir
35 000 EUR.
Komentēja [A7]: “Parakstītais pamatkapitāls” ir
pamatkapitāls, kuru dalībnieki (akcionāri) apņemas apmaksāt.
Tam jāatbilst statūtos norādītajam kopējam pamatkapitāla
lielumam
Komentēja [A8]: Lauciņā “Apmaksātais pamatkapitāls”
jānorāda tas pamatkapitāla lielums, kas jau ir apmaksāts uz
pieteikuma iesniegšanas brīdi
Komentēja [A9]: SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par
2800 EUR. Papildu informācija:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/mazkapitala-sia/dibinasana/registracijauznemumu-registra/kopsavilkums/
SIA, kurām pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR ir
jāievēro Komerclikuma 185.1pantā noteiktie ierobežojumi
Komentēja [A10]: Pieteikumam pievienojama bankas
izziņa vai cits dokuments par pamatkapitāla apmaksu (ja
pamatkapitāls apmaksāts naudā) vai arī atzinumu par katru
mantiskā ieguldījuma priekšmetu (ja pamatkapitāls tiek
apmaksāts ar mantisko ieguldījumu)

8. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss
Komentēja [A11]: Mikrouzņēmums un SIA, kuras
pamatkapitāls mazāks par 2800 EUR nav divas dažādas
Atzīmēt , ja sabiedrība ar ierobežotu atbildību piesakās mikrouzņēmumu nodokļa
komersanta formas. Mikrouzņēmums nav atsevišķa
maksātāja statusa iegūšanai 
komersanta forma, tas ir nodokļu maksātājs, kas maksā īpašu
nodokli.

Papildu informācija:
Apliecinājums
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaiApliecinu, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:
komersantu/sia/dibinasana/registracija-uznemumu1) paredzamais mikrouzņēmuma darbinieku skaits nepārsniegs piecus darbiniekus un
registra/mikrouznemuma-nodokla-maksataja-statuss/
darbinieki tiks informēti saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 3.panta prasībām;
Mikrouzņēmumu nodokļa likums:
2) paredzamais apgrozījums nepārsniegs Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta pirmās
https://likumi.lv/doc.php?id=215302
daļas 2.punktā noteikto;
Jāatceras, ka jāizdara atzīme, ja piesakās mikrouzņēmumu
3) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.
nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai arī jāiesniedz
atsevišķs iesniegums mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja
statusa iegūšanai.
Uzņēmumu registrs par to informē Valsts ieņēmumu dienestu.
Lēmumu par mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa
piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieņem Valsts ieņēmumu
dienests

9. Informācija par patieso labuma guvēju
9.1. Patieso labuma guvēju identificējoša informācija
Margots
Buks

Komentēja [A12]: Iesniedzot Uzņēmumu reģistrā
pieteikumu jaunas kapitālsabiedrības ierakstīšanai
komercreģistrā vienlaikus iesniedzama arī informācija par
komercreģistrā ierakstāmās kapitālsabiedrības patieso labuma
guvēju

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
010108-11133
Valstspiederība

Uzņēmumu reģistrā nav jāiesniedz īstenotās kontroles
dokumentārais pamatojums

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

Komentēja [A13]: Ja kapitālsabiedrībai ir vairāki patiesie
labuma guvēji, tad pieteikumā norādāma informācija par
visiem kapitālsabiedrības patiesajiem labuma guvējiem,
koriģējot veidlapu un pievienojot nepieciešamās sadaļas

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

Komentēja [A14]: Sadaļa aizpildāma, ja fiziskajai personai
nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods

(gads)

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

Izdevējs
Valsts
Institūcija
Valstspiederība
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

lapa

(mēnesis)

(gads)

9.2. Veids kādā tiek īstenota kontrole
9.2.1. Caur statusu juridiskajā personā
Atzīmēt 
 kā dalībnieks
 kā akcionārs
 kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis
9.2.2. Kā atsevišķa persona, kas kontrolē (aizpilda 9.3. punktu)
Atzīmēt 
 uz pilnvarojuma līguma pamata
X uz īpašumtiesību pamata(piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka –
juridiskas personas īpašnieks)
 uz darījuma attiecību pamata
 caur juridisko veidojumu kā dibinātājs
 caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs
 caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs
9.2.3. Cits kontroles veids (ja kontroli īsteno ar citas personas starpniecību aizpilda
9.3. punktu)

Komentēja [A15]: Norādāms veids, kā patiesais labuma
guvējs īsteno kontroli kapitālsabiedrībā. Ja patiesā labuma
guvēja status izriet no statusa kapitālsabiedrībā, tad
aizpildāms veidlapas 9.2.1.punkts. Savukārt, ja patiesais
labuma guvējs kontroli kapitālsabiedrībā īsteno ar citas
fiziskas vai juridiskas personas starpniecību, tad aizpildāms
veidlapas 9.2.2. un 9.3.punkts.
Ja uz kapitālsabiedrības situāciju nav attiecināms neviens no
9.2.1. vai 9.2.2.punktā paredzētajiem kontroles veidiem, tad
aizpildāms veidlapas 9.2.3.punkts, brīvajā laukā norādot
kontroles veidu
Komentēja [A16]: Atzīmē, ja patiesais labuma guvējs ir
SIA dalībnieks
Komentēja [A17]: Atzīmē, ja patiesais labuma guvējs ir AS
akcionārs
Komentēja [A18]: Atzīmē, ja patiesais labuma guvējs ir
kapitālsabiedrības valdes vai padomes loceklis
Komentēja [A19]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs
kontroli kapitālsabiedrībā īsteno netieši, proti, caur citu
fizisku vai juridisku personu. Aizpildāms arī veidlapas
9.3.punkts, norādot personu vai personas (personu ķēdi), caur
kuru patiesais labuma guvējs kontrolē kapitālsabiedrību
Komentēja [A20]: Piemēram, ja patiesais labuma guvējs
kontrolē kapitālsabiedrību uz pilnvarojuma līguma pamata dalībnieks pilnvaro citu personu pārstāvēt viņa intereses
kapitālsabiedrībā
Norādāms, ka šis punkts nav attiecināms uz prokūru, proti,
prokūrists vien uz prokūras pamata nevar būt
kapitālsabiedrības patiesais labuma guvējs
Komentēja [A21]: Piemēram, ja patiesais labuma guvējs
kontrolē kapitālsabiedrību caur citu kapitālsabiedrību, kurā
patiesajam labuma guvējam pieder pamatkapitāla daļas vai
akcijas
Komentēja [A22]: Piemēram, ja patiesais labuma guvējs
kontroli kapitālsabiedrībā īsteno pamatojoties uz darījumu,
kas noslēgts ar kapitālsabiedrības dalībnieku vai akcionāru
(piemēram, darījums ietekmē dalībnieka/akcionāra balsojumu
vai kā citādi ietekmē dalībnieka/akcionāra līdzdalību
kapitālsabiedrībā)
Komentēja [A23]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
kapitālsabiedrībā īsteno caur juridisko veidojumu (piemēram,
nodibinājums vai ārvalstīs reģistrēts trasts) kā tā dibinātājs
Komentēja [A24]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
kapitālsabiedrībā īsteno caur juridisko veidojumu (piemēram,
nodibinājums vai ārvalstīs reģistrēts trasts) kā tā pilnvarnieks
Komentēja [A25]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
kapitālsabiedrībā īsteno caur juridisko veidojumu (piemēram,
nodibinājums vai ārvalstīs reģistrēts trasts) kā tā pārraudzītājs
(pārvaldītājs)
Komentēja [A26]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
kapitālsabiedrībā īsteno citā veidā, piemēram, kā
kapitālsabiedrības dalībnieka juridiskās personas
izpildinstitūcijas loceklis vai mirušā dalībnieka mantojuma
masas aizgādnis. Brīvajā laukā norādāms veids, kā patiesais
labuma guvējs īsteno kontroli kapitālsabiedrībā. Ja patiesais
labuma guvējs kontroli īsteno ar citas fiziskas vai juridiskas
personas starpniecību, aizpildāms arī veidlapas 9.3.punkts,
norādot personu ķēdi, caur kuru patiesais labuma guvējs
īsteno kontroli kapitālsabiedrībā

lapa

9.3. Ja kontroli īsteno ar citas personas starpniecību
Ja kontroli īsteno ar vairāku personu starpniecību, norādāmas visas iesaistītās juridiskās
personas (“juridisko personu ķēdi”)
9.3.1. Informācija par juridisko personu, ar kuras starpniecību īsteno kontroli (ja
kontroli īsteno caur juridisko veidojumu norāda to identificējošu informāciju)
Reģistrācijas numurs

1111111111

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bumbieris”

Nr.1

Juridiskā adrese (norāda Valsts
tikai ārvalstīs reģistrētām Adrese
juridiskajām personām vai
juridiskajiem veidojumiem)
Kontrole tiek īstenota juridiskajā personā, kas iesniedz pieteikumu
Reģistrācijas numurs

2222222222

Nosaukums

SIA “Apelsīns”

Nr.2

Juridiskā adrese (norāda Valsts
tikai ārvalstīs reģistrētām Adrese
juridiskajām personām vai
juridiskajiem veidojumiem)
Kontrole tiek īstenota ar personas Nr.1 starpniecību
Reģistrācijas numurs

3333333333

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemene”

Juridiskā adrese (norāda Valsts
tikai ārvalstīs reģistrētām Adrese
juridiskajām personām vai
juridiskajiem veidojumiem)
Kontrole tiek īstenota ar personas Nr.2 starpniecību
9.3.2. Informācija par fizisko personu, ar kuras starpniecību īsteno kontroli

Komentēja [A29]: Personu ķēdi atspoguļo ar numuriem,
piešķirot katrai no ķēdē iesaistītajām juridiskajām personām
savu numuru. Piemēram, ja SIA “Nr.1” dalībniece ir SIA
“Nr.2”, tad norādāms, ka SIA “Nr.2” kontroli īsteno caur SIA
“Nr.1”. Ķēdes galā jānonāk līdz fiziskajai personai
(patiesajam labuma guvējam)

Komentēja [A31]: Pirmajā sadaļā norādāma juridiskā
persona, kura ir kapitālsabiedrības (pieteikuma iesniedzēja)
tiešais dalībnieks. Piemēram, juridiskā persona, kurai tieši
pieder kapitālsabiedrības (pieteikuma iesniedzēja)
pamatkapitāla daļas vai akcijas
Komentēja [A32]: Norāda caur kuru juridisko personu tiek
īstenota kontrole. Piemēram, ja SIA A (Nr.1) dalībniece ir
SIA B (Nr.2), tad norāda, ka kontrole tiek īstenota ar personas
Nr.1 starpniecību.
Jāatspoguļo pilnīga juridisko personu ķēde, caur kuru fiziskā
persona (patiesais labuma guvējs) īsteno kontroli
kapitālsabiedrībā
Komentēja [A33]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs
kontroli kapitālsabiedrībā īsteno caur citu fizisko personu

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Kontrole tiek īstenota juridiskajā personā, kas iesniedz pieteikumu
Vārds
Nr.
__

Komentēja [A28]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs
kontroli kapitālsabiedrībā īsteno ar citas juridiskās personas
starpniecību. Ja kontrole tiek īstenota ar vairāku juridisko
personu starpniecību, norādāma pilnīga juridisko personu
ķēde, caur kuru patiesais labuma guvējs īsteno kontroli
kapitālsabiedrībā

Komentēja [A30]: Juridisko adresi var nenorādīt, ja
juridiskā persona reģistrēta Uzņēmumu reģistra vestajos
reģistros

Nr.3

Nr.
__

Komentēja [A27]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs
kontroli īsteno ar citas fiziskas vai juridiskas personas
starpniecību. Norādāmas visas ķēdē iesaistītās personas.
Ja ķēde ir sarežģīta un to ir grūti atspoguļot pieteikuma
veidlapā, tad kapitālsabiedrība var iesniegt pašas izveidotu
shēmu, attēlojot personu ķēdi, caur kuru patiesais labuma
guvējs īsteno kontroli kapitālsabiedrībā. Shēmā jānorāda visa
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma 18.1panta ceturtajā daļā
noteiktā informācija.

Uzvārds

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods

lapa

Komentēja [A34]: Norādāma fiziskā persona, kura ir
kapitālsabiedrības tiešais dalībnieks vai akcionārs, piemēram,
SIA dalībnieks, kurš rīkojas patiesā labuma guvēja vārdā, tā
kontrolē

Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Kontrole tiek īstenota ar personas Nr._ starpniecību
Vārds
Nr.
__

Uzvārds

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Kontrole tiek īstenota ar personas Nr._ starpniecību
Vārds
Nr.
__

Uzvārds

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Kontrole tiek īstenota ar personas Nr._ starpniecību
10. Apliecinājums, ja patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams
Komentēja [A35]: Ja kapitālsabiedrība nevar noskaidrot
savu patieso labuma guvēju, tā iepriekš minēto apliecina
 Apliecinu/-ām, ka, izpildot visas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
pieteikumā, uzņemoties atbildību par sniegto ziņu patiesumu.
apkarošanas novēršanas likumā noteiktās prasības, patieso labuma guvēju noskaidrot nav
- Ja konstatējama fiziskā persona, kurai tiešas līdzdalības
iespējams.
veidā pieder vismaz 25 procenti no kapitālsabiedrības
pamatkapitāla daļām vai akcijām, tad pieteikumā nevar

apliecināt, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav
11. Apliecinājums, ja informācija par patieso labuma guvēju nav jāiesniedz
iespējams.
 Apliecinu/-ām, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas
- Pieteikumā vienlaicīgi nevar sniegt informāciju par patieso
ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet
labuma guvēju un apliecināt, ka patieso labuma guvēju
noskaidrot nav iespējams.
tikai no akcionāra statusa.

12. Valdes sastāvs
Atzīmēt 

 valdes loceklis

Margots

 valdes priekšsēdētājs

Buks

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
010108-11133
Adrese, kurā persona ir sasniedzama (informācija nav norādāma obligāti)

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Komentēja [A36]: Informācija par patieso labuma guvēju
nav jāiesniedz, ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā
AS, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā
tiek īstenota kontrole pār AS, izriet tikai no akcionāra statusa.
Izņēmums ir attiecināms arī uz ārvalsts AS, kuras akcijas ir
iekļautas ārvalsts regulētajā tirgū.
Komentēja [A37]: Šajā lauciņā norāda Latvijā piešķirto
personas kodu. Ja ārvalstniekam Latvijā nav piešķirts
personas kods, tad jānorāda dzimšanas datums un personas
apliecinošā dokumenta dati.
Komentēja [A38]: Nav jāaizpilda obligāti, ja personai
saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām ir deklarētā vai
reģistrētā dzīvesvietas adrese Latvijā vai norādīta adrese
ārvalstī. Ja vēlas, var norādīt citu adresi, kurā persona ir
sasniedzama.
Komentēja [A39]: Ārvalstniekam, kuram nav Latvijā
piešķirts personas kods, ir jānorāda dzimšanas datums un visi
personu apliecinošā dokumenta dati – informācija par
dokumentu un dokumenta izdevēju

Adrese, kurā persona ir sasniedzama
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Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

Tiesības pārstāvēt sabiedrību

Komentēja [A40]: Pārstāvības tiesības norāda atbilstoši
statūtos noteiktajam. Bieži tiek konstatēts, ka ziņas
pieteikumā un statūtos ir pretrunīgas. Pārliecinieties, ka
pieteikumā norādītais neatšķiras no statūtiem.

Atzīmēt 
X ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz ______ valdes locekļiem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju

Apliecinājums
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa
amata ieņemšanai šķēršļu nav
Vārds

Paraksts
Buks

Uzvārds

Margots

Buks

Vieta

Datums*

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

(mēnesis)

(gads)

13. Padomes sastāvs
Atzīmēt 

Komentēja [A41]: Valdes locekļa piekrišanu ieņemt valdes
locekļa amatu kapitālsabiedrība un apliecinājumu, ka nav
šķēršļu valdes locekļa amata ieņemšanai var iekļaut
pieteikumā vai arī atsevišķā dokumentā. Personas paraksts
apliecināms notariāli

Komentēja [A42]: Ja SIA nav padomes, tad ailes

 padomes priekšsēdētājs

 padomes priekšsēdētāja vietnieks

Vārds

neaizpilda, bet svītro vai dzēš. Papildu informācija par
 padomes loceklis
kapitālsabiedrības padomes veidošanu:
http://likumi.lv/doc.php?id=5490#p-338634

Uzvārds

Papildus informācija par SIA padomi:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/sia/dibinasana/dalibnieki-un-parvalde/

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods

Papildus informācija par AS padomi:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/akciju-sabiedriba/dibinasana/akcionari-unamatpersonas/

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)



(mēnesis)

(gads)

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

14. Sabiedrība ar papildu atbildību
Atzīmēt 

 nav

 ir

14.1 Dalībnieki – fiziskas personas, kuri par sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu
Vārds
Uzvārds

Komentēja [A43]: Sabiedrība ar papildu atbildību ir
kapitālsabiedrība, kurā vismaz viens dalībnieks (akcionārs)
par kapitālsabiedrības saistībām atbild personiski ar visu savu
mantu. Kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos
(dibināšanas līgumā (lēmumā) un statūtos) norādāmi visi
kapitālsabiedrības dalībnieki vai akcionāri, kuri par
kapitālsabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu

Komentēja [A44]: Šeit jānorāda informācija par
dalībniekiem, ja tiek dibināta tikai sabiedrība ar papildu
atbildību.
SIA informāciju par dalībniekiem nav jānorāda šajā
pieteikumā, bet tikai pievienotajā dalībnieku reģistra
nodalījumā.
Ja dibinātā kapitālsabiedrība nav dibināta kā sabiedrība ar
papildu atbildību, ailes neaizpilda, bet svītro vai dzēš

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods
Adrese, kurā persona ir sasniedzama (informācija nav norādāma obligāti)

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

14.2. Dalībnieki – juridiskas personas, kuri par sabiedrības saistībām atbild ar visu savu mantu
Reģistrācijas numurs
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese (aizpilda tikai ārvalsts juridiskā persona)

15. Personas, kuras paraksta pieteikumu (Aizpilda, ja pieteikumu kāda dibinātāja vārdā
paraksta cita persona)
Vārds

Uzvārds

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
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Komentēja [A45]: Šo sadaļu aizpilda, ja:
1) dibinātāja-fiziskas personas vārdā paraksta cita (pilnvarota)
persona
vai
2) juridiskas personas vārdā paraksta persona, kura nav tās
pārstāvēttiesīgā amatpersona

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

Kuru no biedriem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata

Vārds

Komentēja [A46]: Norāda dibinātāju, kura vārdā persona
paraksta pieteikumu kā arī uz kāda tiesiskā pamata persona
paraksta pieteikumu, piemēram, pilnvarojuma līgums
(pieteikumam pievienojams dokuments, kas apliecina
personas tiesības parakstīt pieteikumu dibinātāja vārdā)

Uzvārds

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
Personas kods

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

Kuru no biedriem pārstāv un uz kāda tiesiska pamata
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(mēnesis)

(gads)

16. Informācija par maksājumu. Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu
apliecinošo dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku). Vienam
maksājumam aizpilda vienu sadaļu.
Komentēja [A47]: Papildus informācija par valsts nodevas
un maksas par publikācijas “Latvijas Vēstnesis” apmaksu:
Informācija par maksātāju
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaiFiziska persona
komersantu/sia/dibinasana/registracija-uznemumuVārds

Uzvārds

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

registra/apmaksa-nodevas/

Juridiska persona
Reģistrācijas numurs
Nosaukums

Informācija par maksājuma dokumentu
Maksājuma datums
ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Maksājuma dokumenta
Nr. (Informācija nav
norādāma obligāti)
Apmaksātā summa

EUR

Maksājuma references Nr.
(Informācija nav
norādāma obligāti)

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

Maksājuma mērķis
Atzīmēt 
 valsts nodeva (par reģistrāciju)
 maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

lapa

17. Pievienotie dokumenti (Norāda dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu)

Komentēja [A48]: Šajā sadaļā jānorāda visi pieteikumam
pievienojamie dokumenti.
Pieteikumam SIA ierakstīšanai komercreģistrā pievienojamo
dokumentu saraksts:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/sia/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/
Pieteikumam AS ierakstīšanai komercreģistrā pievienojamo
dokumentu saraksts:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vaikomersantu/akciju-sabiedriba/dibinasana/registracijauznemumu-registra/

18. Paziņojumi Uzņēmumu reģistram (informācija nav norādāma obligāti)
Valsts notāra lēmumu paziņot
Atzīmēt 
 Nosūtot pa pastu uz juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai
atteikumu tiks nosūtīts dibinātājam uz pieteikuma 3. punktā norādīto adresi);
Komentēja [A49]: Lēmums par ieraksta izdarīšanu tiks
nosūtīts uz kapitālsabiedrības juridisko adresi.
 Nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko
Ieraksta izdarīšanas atlikšanas vai atteikuma lēmums
parakstu un satur laika zīmogu):
ierakstītā sūtījumā tiks nosūtīts uz kapitālsabiedrības
ierakstīšanai pieteikto juridisko adresi

Kontaktinformācija saziņai
 E-pasta adrese
 Tālruņa numurs
19. Apliecinājums

Komentēja [A50]: Svītrojot vai dzēšot neaizpildītās
veidlapu ailes, nedrīkst dzēst vai svītrot apliecinājumu

Apliecinu/-ām, ka sniegtā informācija ir patiesa, pieteikumā norādītā informācija atbilst
dibināšanas dokumentiem un dibinātāju pieņemtajiem lēmumiem.
Dibinātāju vai to pilnvaroto pārstāvju paraksti
Vārds

Uzvārds

Margots

Buks

Vieta

Datums*

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

Vārds

Uzvārds

Vieta

Datums*
Uzvārds

Vieta

(gads)

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(mēnesis)

(gads)

Paraksts*

Datums*

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

Vārds

(mēnesis)

Paraksts*

(diena)

Vārds

Komentēja [A51]: Pieteikumu paraksta kapitālsabiedrības
dibinātāji vai to pilnvarotās personas (aizpildāms veidlapas
15.punkts). Paraksti uz pieteikuma apliecināmi notariāli

Paraksts*
Buks

Uzvārds

Paraksts*
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(mēnesis)

(gads)

Vieta

Datums*

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

Vārds
Vieta

Uzvārds

(mēnesis)

(gads)

Paraksts*

Datums*

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izmanto nepieciešamās lapas. Visas aizpildītās lapas sanumurē.
* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
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