Aktualizēts: 16.07.2018.

KR18.

Pieteikums izmaiņām

VEIDLAPA

Komentēja [A1]: Ja ierakstus veic rokrakstā, tiem jābūt skaidri
salasāmiem, vēlams drukātiem burtiem

1. Komersants (komersanta filiāle)
Reģistrācijas numurs

12345678901

Nosaukums (firma)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ābols”
Atzīmēt  un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus

2. Grozījumu būtība
Kapitālsabiedrības

 Izmaiņas kapitālsabiedrības valdes sastāvā,
informācijā par valdes locekļiem vai valdes locekļu
pārstāvības tiesībās (obligāti 3.17. apakšpunktā
jānorāda informācija par patieso labuma guvēju
vai 4.2. apakšpunktā jāapliecina, ka reģistrētā
informācija nav mainījusies) → aizpildīt 3.1.
apakšpunktu

 Izmaiņas kapitālsabiedrības padomes sastāvā vai
informācijā par padomes locekļiem → aizpildīt 3.2.
apakšpunktu

 Paziņojums par pamatkapitāla apmaksu → aizpildīt
3.8. apakšpunktu

 Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euro → aizpildīt
3.8.1. apakšpunktu

 Pamatkapitāla palielināšana → aizpildīt 3.9.
apakšpunktu

 Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu →
aizpildīt 3.10. apakšpunktu

 Pamatkapitāla samazināšana → aizpildīt 3.11.

tiesībās → aizpildīt 3.3. apakšpunktu

 Izstājies personālsabiedrības biedrs → aizpildīt 3.4.
apakšpunktu

apakšpunktā jānorāda informācija par patieso
labuma guvēju vai 4.2. apakšpunktā jāapliecina,
ka reģistrētā informācija nav mainījusies) iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā
atbilst veiktajām izmaiņām

 Izmaiņas dibināšanas līgumā - iesniegtais pilnais
teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst
pieņemtajiem grozījumiem

 Izmaiņas statūtos - iesniegtais pilnais teksts

 Mainījusies informācija par biedru → aizpildīt 3.4.
apakšpunktu

 Palielinājies vai samazinājies ieguldījums
komandītsabiedrībā → aizpildīt 3.4. apakšpunktu

aizpildīt 3.4. apakšpunktu
Citas izmaiņas
apakšpunktu

 Paziņojums par darbības turpināšanu → aizpildīt
3.14. apakšpunktu

 Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu, kurš
Latvijā atvēris filiāli → aizpildīt 3.7. apakšpunktu

 Mainījusies juridiskā adrese → aizpildīt 3.12.

 Izmaiņas informācijā par individuālo komersantu
→ aizpildīt 3.15. apakšpunktu

 Izmaiņas informācijā par prokūru vai reģistrētu
prokūru → aizpildīt 3.16. apakšpunktu

apakšpunktu

 Mainījusies firma (komersanta nosaukums) →
aizpildīt 3.13. apakšpunktu

 Izmaiņas likvidatoru sastāvā, informācijā par
viņiem vai viņu pilnvarojumā → aizpildīt 3.5.
apakšpunktu

 Citas izmaiņas → aizpildīt 3.18. apakšpunktu

Jāņem vērā!

1.
2.
3.
4.
5.

Komentēja [A4]: Atzīmē nepieciešamās izmaiņas un aizpilda
attiecīgās pieteikuma sadaļas
Komentēja [A5]: Aizpilda tikai SIA un AS

Komentēja [A6]: Ja tiek iesniegts pieteikums par valdes locekļu
izmaiņām, jānorāda arī informāciju par patieso labuma guvēju
Informāciju par patieso labuma guvēju nav jānorāda, ja valdes
loceklis pats atstāj amatu, mainās tikai informācija par valdes locekli
(ziņu aktualizācija), t.sk. amata nosaukums, mainās
kapitālsabiedrības likvidators vai maksātnespējas administrators
Komentēja [A7]: Ja tiek iesniegts pieteikums par dalībnieku
maiņu, jānorāda arī informāciju par patieso labuma guvēju
Par dalībnieku izmaiņām nav uzskatāmi gadījumi, kuros mainās tikai
informācija par dalībnieku (ziņu aktualizācija), t.sk. pamatkapitāla
palielināšanas vai samazināšanas gadījumā nemainās SIA dalībnieku
līdzdalības apmērs

jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem
grozījumiem

 Personālsabiedrībā iestājies jauns biedrs →

 Izmaiņas informācijā par filiāli → aizpildīt 3.6.

Komentēja [A3]: Nosaukums jānorāda tieši tādā veidā, kā tas
atspoguļots statūtos. Jāpievērš uzmanība lielo un mazo burtu
lietojumam un norādei uz komersanta veidu – „SIA” vai „sabiedrība
ar ierobežotu atbildību” (izvērsta vai saīsināta – atbilstoši statūtiem).

apakšpunktu

 Izmaiņas dalībnieku reģistrā (obligāti 3.17.

Personālsabiedrības

 Izmaiņas personālsabiedrības biedru pārstāvības

Komentēja [A2]: Ja pieteiktas izmaiņas firmā (3.13.apakšpunkts),
jānorāda firma pirms izmaiņām

Jāaizpilda atbilstošie pieteikuma punkti.
Ja atbilstošajā lapā nepietiek vietas, jāņem vēl viena veidlapa.
Neaizpildītās veidlapas daļas nav jāpievieno.
Pirmā un pēdējā lapa jāpievieno vienmēr.
Visas lapas jānumurē.

lapa

Komentēja [A8]: Aizpilda tikai komandītsabiedrības un
pilnsabiedrības

3. Izmaiņas
3.1. Izmaiņas kapitālsabiedrības valdes sastāvā, informācijā par valdes locekļiem vai
valdes locekļu pārstāvības tiesībās
Atzīmēt 

 valdes loceklis

X valdes priekšsēdētājs

Izmaiņu būtība
Atzīmēt 
 atstājis amatu

 mainījusies informācija par personu

 mainīts amata nosaukums

 mainīts pilnvarojuma apjoms

X sācis veikt pienākumus

Komentēja [A9]: Ja valdes loceklis atstājis amatu vai ticis
atbrīvots, ir jānorāda ziņas par šo valdes locekli (vārds, uzvārds un
personas kods)

Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

Margots

Buks

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

Komentēja [A10]: Šajā lauciņā norāda Latvijā piešķirto personas
kodu. Ja ārvalstniekam Latvijā nav piešķirts personas kods, tad
jānorāda dzimšanas datums

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods

Komentēja [A11]: 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
Tas pats attiecas arī uz veidlapas aizpildīšanu turpmāk

Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

Komentēja [A12]: Ārvalstniekam, kuram nav Latvijā piešķirts
personas kods, ir jānorāda visi pases dati – informācija par
dokumentu un dokumenta izdevēju
Tas pats attiecas arī uz veidlapas aizpildīšanu turpmāk

(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

Tiesības pārstāvēt sabiedrību**
Atzīmēt 
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem
X ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz 1 valdes locekļiem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar valdes priekšsēdētāju



Neaizpilda, ja atstāj amatu vai atcelts no amata.

lapa

Komentēja [A13]: Pārstāvības tiesības norāda atbilstoši statūtos
noteiktajam. Bieži tiek konstatēts, ka ziņas pieteikumā un statūtos ir
pretrunīgas. Pārliecinieties, ka pieteikumā norādītais neatšķiras no
statūtiem.

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

Vieta

Paraksts

Uzvārds

Datums*1

ı__ı__ı . ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı
(diena)

* Dokumenta

(mēnesis)

(gads)

rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši
normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

lapa

Komentēja [A14]: Nav jāaizpilda, ja apliecinājums noformēts kā
atsevišķs dokuments

3.2. Izmaiņas kapitālsabiedrības padomes sastāvā vai informācijā par padomes
locekļiem
Izmaiņu būtība
Atzīmēt 
 izmaiņas padomes sastāvā → jānorāda padomes sastāvs, kāds tas ir pēc izmaiņām
 izmaiņas informācijā par padomes locekli → jānorāda informācija par padomes locekli, kāda tā ir
pēc precizēšanas

Komentēja [A15]: Atzīmē arī gadījumā, ja sabiedrība ar
ierobežotu atbildību, kurā ir padome, piesaka izmaiņas, atbilstoši
kurām padome turpmāk nav paredzēta. Šādā gadījumā informāciju
par konkrētām personām neaizpilda

 pieteikumu izmaiņām iesniedz padomes loceklis, kas amatu atstājis pēc paša vēlēšanās → jānorāda
informācija par sevi
Atzīmēt 

 padomes priekšsēdētājs

 padomes priekšsēdētajā vietnieks

 padomes loceklis

Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

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

Komentēja [A16]: Nav jāaizpilda, ja atstāj amatu

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

Komentēja [A17]: Nav jāaizpilda, ja atstāj amatu

Personu apliecinoša dokumenta dati

Komentēja [A18]: Nav jāaizpilda, ja atstāj amatu

Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

Izdevējs
Valsts
Institūcija



Neaizpilda, ja atstāj amatu vai informācija par padomes locekli nemainās.

lapa

(mēnesis)

(gads)

3.3. Izmaiņas personālsabiedrības biedru pārstāvības tiesībās
Informācija par biedru – fizisku personu
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

Izdevējs
Valsts
Institūcija
Biedra pārstāvības tiesības
Atzīmēt 
 nav tiesību pārstāvēt
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz ______ biedriem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem biedriem
Informācija par biedru – juridisku personu
Reģistrācijas numurs
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese (aizpilda tikai ārvalsts juridiska persona)

Biedra pārstāvības tiesības
Atzīmēt 
 nav tiesību pārstāvēt
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz ______ biedriem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem biedriem

lapa

(mēnesis)

(gads)

3.4. Izmaiņas personālsabiedrības biedru sastāvā, informācijā par biedriem vai
komandītsabiedrības ieguldījumu apjomā
Izmaiņu būtība
Atzīmēt 
 izstājies
 iestājies
 mainījusies informācija par biedru
 komandīta ieguldījums palielinājies → aizpilda informāciju par šo komandītu
 komandīta ieguldījums samazinājies → aizpilda informāciju par šo komandītu
 mainījusies komandītu ieguldījumu kopsumma → norāda jauno kopsummu
Visu komandītu ieguldījumu kopsumma

EUR

Komentēja [A19]: Komandītu ieguldījumu kopsumma mainās,
un tā ir jānorada, ja mainās kaut viena komandīta ieguldījuma summa

Informācija par personālsabiedrības biedru, ja tā ir fiziska persona
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati**
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija
Biedra pārstāvības tiesības
Atzīmēt 
 nav tiesību pārstāvēt
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz ______ biedriem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem biedriem
 personiski atbildīgs biedrs
 komandīts


Komandīta ieguldījuma summa** _______________________ EUR

Neaizpilda, ja biedrs izstājas no sabiedrības

lapa

Komentēja [A20]: Aizpilda tikai par komandītsabiedrībām, ja
komandītsabiedrībā iestājas komandīts, vai mainās komandīta
ieguldījuma summa

Informācija par biedru, ja tā ir juridiska persona
Reģistrācijas numurs
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese (aizpilda tikai ārvalsts juridiska persona)

Biedra pārstāvības tiesības
Atzīmēt 
 nav tiesību pārstāvēt
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz ______ biedriem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar visiem biedriem
 personiski atbildīgs biedrs
 komandīts



Komandīta ieguldījuma summa** _______________________ EUR

Neaizpilda, ja biedrs izstājas no sabiedrības

lapa

Komentēja [A21]: Aizpilda tikai par komandītsabiedrībām, ja
komandītsabiedrībā iestājas komandīts, vai mainās komandīta
ieguldījuma summa

3.5. Izmaiņas likvidatoru sastāvā, informācijā par viņiem vai viņu pilnvarojumā
Izmaiņu būtība
Atzīmēt 

 atstājis amatu
 sācis veikt likvidatora pienākumus

Komentēja [A22]: Attiecas arī uz gadījumu, ja atcelts no amata

 mainījusies informācija par likvidatoru

Komentēja [A23]: Aizpilda, ja mainījusies personas
identifikācijas informācija

 mainīts pilnvarojuma apjoms (aizpilda tikai personālsabiedrība)

Komentēja [A24]: Aizpilda, ja mainītas pārstāvības tiesības
Attiecas tikai uz personālsabiedrībām, jo gan SIA, gan AS
likvidatoriem saskaņā ar Komerclikuma 322.pantu ir tikai kopīgas
pārstāvības tiesības

Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

Likvidatora pārstāvības tiesības (aizpilda tikai personālsabiedrība)
Atzīmēt 
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi ar vismaz ______ likvidatoriem
 ir tiesības pārstāvēt kopīgi visiem

Apliecinājums
Piekrītu būt par šīs kapitālsabiedrības likvidatoru
Vārds

Vieta

Komentēja [A25]: Nav jāaizpilda, ja apliecinājums noformēts kā
atsevišķs dokuments

Paraksts

Uzvārds

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.

Neaizpilda, ja atstāj amatu vai atcelts no amata.

lapa

3.6. Izmaiņas informācijā par filiāli
Jaunā filiāles firma
Nosaukums (firma)

Jaunā filiāles juridiskā adrese
Novads
Novada pilsēta/pagasts
Pilsēta
Ciems
Ielas nosaukums
Mājas nosaukums/
mājas nr., korpuss
Dzīvokļa numurs

Komentēja [A26]: Ieraksta tikai tādu adresi, kas reģistrēta
Adrešu reģistrā.
Varat pārbaudīt savu adresi internetā: https://www.kadastrs.lv/varis#

Pasta indekss LV -

Persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kuras saistītas ar filiāli
Izmaiņu būtība
Atzīmēt 
 atstājis amatu

Komentēja [A27]: Attiecas arī uz gadījumu, ja atcelts no amata

 sācis veikt amata pienākumus
 mainīts pilnvarojuma apjoms
 mainījusies informācija par šo personu

Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids


Neaizpilda, ja atstāj amatu vai atcelts no amata.

lapa

Komentēja [A28]: Aizpilda, ja mainījusies personas
identifikācijas informācija

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .

Dokumenta nr.

(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

Pilnvarojuma apjoms**
Atzīmēt 
 pilnā apjomā pārstāvēt filiāli visos ar filiāles darbību saistītos jautājumos;
 pārstāvēt komersanta filiāli tiesā un valsts pārvaldes iestādēs;
 atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu;
 slēgt noteikta veida darījumus komersanta filiāles vārdā (norādīt veidus):

 slēgt darījumus līdz noteiktam apmēram (norādīt summu) : _______________EUR
 pārstāvēt filiāli kopā ar (norādīt skaitu) _____ personu (-ām), kura pilnvarota
pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli
 pārstāvēt filiāli kopā ar citu personu (norādīt personas datus):
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 .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

 veikt citas darbības (īsi aprakstīt):

 pilnvarojuma ierobežojumi (īsi aprakstīt):

lapa

3.7. Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu, kurš atvēris filiāli
Izmaiņu būtība
Atzīmēt 

Komentēja [A29]: Ārvalsts komersants paziņo par ārvalstī
uzsāktajiem maksātnespējas, darbības izbeigšanas, likvidācijas un
tiem pielīdzināmajiem procesiem, kas attiecas uz šo ārvalsts
komersantu

 darbības izbeigšana

 likvidācijas uzsākšana

 maksātnespējas pasludināšana

 likvidācijas pabeigšana

 maksātnespējas procesa pabeigšana

 reorganizācijas uzsākšana

 tiesiskās aizsardzības procesa uzsākšana

 reorganizācijas pabeigšana

 tiesiskās aizsardzības procesa pabeigšana

 likvidatora iecelšana → aizpilda 3.7.1. vai 3.7.2.

 komersanta mantai izsludināts konkurss vai
tam pielīdzināms process

 likvidatora atcelšana → aizpilda 3.7.1. vai 3.7.2.
 administratora iecelšana → aizpilda 3.7.1. vai
3.7.2.

 komersanta mantai izsludinātais konkurss vai
tam pielīdzināms process ir pabeigts

 administratora atcelšana → aizpilda 3.7.1. vai
3.7.2.
 izmaiņas informācijā par likvidatoru vai
administratoru → aizpilda 3.7.1. vai 3.7.2.
 citas izmaiņas informācijā par ārvalsts
komersantu → aizpilda 3.7.3.

3.7.1. Personas identifikācijas informācija, ja likvidators vai administrators ir fiziska
persona
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

Izdevējs
Valsts
Institūcija
Pārstāvības tiesības**



Neaizpilda, ja atstāj amatu vai atcelts no amata.

lapa

(mēnesis)

(gads)

3.7.2. Ja ārvalsts komersanta likvidators vai administrators ir juridiska persona
Reģistrācijas numurs
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese

Informācija par likvidatora pārstāvjiem likvidācijas procesā vai administratora
pārstāvjiem maksātnespējas procesā
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

Izdevējs
Valsts
Institūcija
Pārstāvības tiesības

3.7.3. Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu
Reģistrācijas numurs
Nosaukums (firma)

Juridiskā adrese



Neaizpilda, ja atstāj amatu vai atcelts no amata.

lapa

(mēnesis)

(gads)

3.8. Paziņojums par pamatkapitāla apmaksu
X Paziņoju, ka pamatkapitāls apmaksāts pilnā apmērā
22.07.2016.
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Komentēja [A30]: Aizpilda, ja paziņo par dibināšanas
pamatkapitāla apmaksu pilnā apmērā vai par apmaksu pilnā apmērā
pēc pamatkapitāla palielināšanas.
Abos gadījumos SIA iesniedz arī precizētu dalībnieku reģistra
nodalījumu un izdara attiecīgu atzīmi veidlapas 2.punktā “Izmaiņu
būtība” informācijā par kapitālsabiedrībām.

3.8.1. Pamatkapitāla izmaiņas pārejai uz euro
Parakstītā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro 2844 EUR
Apmaksātā pamatkapitāla lielums pēc konvertācijas uz euro 2844 EUR
Daļu (akciju) skaits

2844

Daļas (akcijas) nominālvērtība pēc konvertācijas uz euro

1 EUR

Komentēja [A31]: “Parakstītais pamatkapitāls” ir pamatkapitāls,
kuru dalībnieki (akcionāri) apņemas apmaksāt. Tam jāatbilst statūtos
norādītajam kopējam pamatkapitāla lielumam.
Komentēja [A32]: Jānorāda tas pamatkapitāla lielums, kas jau ir
apmaksāts.

Apliecinu (-ām), ka pamatkapitāla daļas (akcijas) denominācijā ievēroti Euro ieviešanas kārtības
likuma 22.panta pirmajā daļā noteiktie principi un netiek aizskartas kreditoru intereses.

3.9. Pamatkapitāla palielināšana
Parakstītā pamatkapitāla lielums

4000 EUR

Apmaksātā pamatkapitāla lielums

3000 EUR

Daļu (akciju) skaits

4000

Daļas (akcijas) nominālvērtība

___________________________ EUR

Komentēja [A33]: “Parakstītais pamatkapitāls” ir pamatkapitāls,
kuru dalībnieki (akcionāri) apņemas apmaksāt. Šeit norāda kopējo
pamatkapitāla lielumu pēc pamatkapitāla palielināšanas. Tam
jāatbilst statūtu jaunajā redakcijā norādītajam pamatkapitāla
lielumam.

3.10. Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu
Samazināšanas veids

Atzīmēt 

 daļu dzēšana

 daļas nominālvērtības samazināšana

Samazinātā pamatkapitāla lielums

___________________________ EUR

Apmērs, par kādu pamatkapitāls samazināts

___________________________ EUR

Daļas (akcijas) nominālvērtība

___________________________ EUR

3.10.1 Kreditoru pieteikšanās termiņš
Kreditoru, kas vēlas saņemt nodrošinājumu, pieteikšanās termiņš.
________ mēnesis/-ši (termiņš nevar būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas)
Kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņš. Aizpilda, ja atšķiras no kreditoru, kas vēlas saņemt
nodrošinājumu, norādītā pieteikšanās termiņa
________ mēnesis/-ši (termiņš nevar būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas)

3.10.2. Kreditoru prasījumu pieteikšanas vieta. Aizpilda, ja kreditoru prasījumu pieteikšanas
vieta atšķiras no juridiskās adreses
Novads
Novada
pilsēta/pagasts
Pilsēta
Ciems
Ielas nosaukums
Mājas nosaukums/
mājas nr., korpuss
Dzīvokļa numurs
Valsts

Pasta indekss LV -

lapa

Komentēja [A34]: Jānorāda tas pamatkapitāla lielums, kas jau ir
apmaksāts. To sastāda sākotnēji apmaksātais pamatkapitāls un
summa, kas apmaksāta, palielinot pamatkapitālu.
Komentēja [A35]: Jānorāda daļu skaits pēc pamatkapitāla
palielināšanas
Komentēja [A36]: Aizpilda pamatkapitāla samazināšanas
pirmajā posmā – kad komersants pieņēmis lēmumu samazināt
pamatkapitālu un paziņo par to Uzņēmumu reģistram

3.11. Pieteikums par pamatkapitāla samazināšanu
Parakstītā pamatkapitāla lielums

2800 EUR

Apmaksātā pamatkapitāla lielums

2800 EUR

Daļu (akciju) skaits

2800

Daļas (akcijas) nominālvērtība

1 EUR

Komentēja [A37]: Pieteikums par pamatkapitāla samazināšanu
jāiesniedz pamatkapitāla samazināšanas otrajā posmā – ievērojot
kreditoru pieteikšanās termiņu, bet ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem
no lēmuma par pamatkapitāla samazināšanu, pieņemšanas dienas
Komentēja [A38]: Iesniedzot pieteikumu ieraksta izdarīšanai
komercreģistrā par samazināto pamatkapitālu, parakstītā
pamatkapitāla lielumam pēc samazināšanas jābūt vienādam ar
apmaksātā pamatkapitāla lielumu
Komentēja [A39]: Kopējais daļu skaits pamatkapitālā pēc
pamatkapitāla samazināšanas

Apliecinu(-ām), ka kreditoriem ir sniegts nodrošinājums/viņu prasījumi ir apmierināti.

3.12. Mainījusies juridiskā adrese (jaunā juridiskā adrese)
Novads
Novada pilsēta/pagasts
Pilsēta
Ciems
Ielas nosaukums
Mājas nosaukums/
mājas nr., korpuss
Dzīvokļa numurs

Komentēja [A41]: Ieraksta tikai tādu adresi, kas reģistrēta
Adrešu reģistrā.
Varat pārbaudīt savu adresi internetā: https://www.kadastrs.lv/varis#

Pasta indekss LV -

3.13. Mainījusies firma (jaunais komersanta nosaukums)

Komentēja [A42]: Nosaukums jānorāda tieši tādā veidā, kā tas
atspoguļots jaunajos statūtos. Jāpievērš uzmanība lielo un mazo burtu
lietojumam un norādei uz komersanta veidu – „SIA” vai „sabiedrība
ar ierobežotu atbildību” (izvērsta vai saīsināta – atbilstoši statūtiem).

Nosaukums (firma)

3.14. Paziņojums par darbības turpināšanu

Komentēja [A43]: Aizpilda, ja pieņemts lēmums pārtraukt
uzsākto likvidācijas procesu

Atzīmēt 
 beztermiņa

Komentēja [A40]: Vienas daļas (akcijas) nominālvērtība

 līdz datumam

ı___ı___ ı.ı___ı___ ı.ı___ı___ı___ı___ı
(diena)

(mēnesis)

(gads)

 līdz mērķa sasniegšanai (tikai personālsabiedrībai), norādīt mērķi:

Lēmumu par darbības turpināšanu izdevis (institūcija, lēmuma datums, lēmuma numurs):

lapa

Komentēja [A44]: Norāda mērķi, ja personālsabiedrības darbība
tiek turpināta noteikta mērķa sasniegšanai
Mērķis ir komercreģistrā ierakstāmā ziņa par personālsabiedrību,
tāpēc tas jāformulē pēc iespējas precīzi (Komerclikuma 8.panta otrās
daļas 7.punkts)

3.15. Izmaiņas informācijā par individuālo komersantu
Izmaiņu būtība
Atzīmēt 
 izmaiņas informācijā par fizisko personu
 iecelts aizbildnis (norādīt ziņas par aizbildni)
 iecelts aizgādnis (ziņas par aizgādni nav jānorāda)
 izmaiņas informācijā par aizbildni

Personas identifikācijas informācija
Vārds

Uzvārds

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

Komentēja [A45]: Nav jāaizpilda obligāti, ja personai saskaņā ar
Iedzīvotāju reģistra ziņām ir deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas
adrese vai norādīta adrese ārvalstī. Ja vēlas, var norādīt citu adresi,
kurā persona ir sasniedzama

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)

Izdevējs
Valsts
Institūcija

lapa

(mēnesis)

(gads)

3.16. Izmaiņas informācijā par prokūristu vai reģistrētu prokūru

Komentēja [A46]: Papildu informācija:
http://likumi.lv/doc.php?id=5490#p-11100

Informācija par prokūristu
Vārds

Uzvārds

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

Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
Dzimšanas datums

ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Adrese, kurā persona ir sasniedzama

Personu apliecinoša dokumenta dati
Dokumenta veids
Dokumenta nr.

Izdošanas datums
ı__ı__ı .ı__ı__ı . ı__ı__ı__ı__ı .
(diena)

(mēnesis)

(gads)

Izdevējs
Valsts
Institūcija
Prokūra
Atzīmēt , ja izdota kopprokūra vai filiāles prokūra
 kopprokūra
 filiāles prokūra (filiāles numurs) __________________
Atzīmēt , ja prokūristam ir īpaši piešķirtas tiesības nekustamo īpašumu
 atsavināt
 ieķīlāt
 apgrūtināt ar lietu tiesībām
Prokūrista pārstāvības tiesības
Atzīmēt 
 ir tiesības pārstāvēt tikai atsevišķi
 kopīgi ar vismaz _____ valdes locekļiem
 kopīgi ar valdes priekšsēdētāju

lapa

Komentēja [A47]: Prokūru var izdot vienlaicīgi vairākām
personām (kopprokūra). Uz šādas kopprokūras pamata
kopprokūristiem ir tiesības pārstāvēt komersantu tikai kopīgi
Komentēja [A48]: Filiāles prokūra ierobežo pilnvarojuma
apjomu attiecībā uz vienu no vairākām komersanta filiālēm

Komentēja [A49]: Kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka
prokūrists pārstāv kapitālsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem
valdes locekļiem Personālsabiedrības līgumā var noteikt, ka
prokūrists pārstāv personālsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem
personālsabiedrības biedriem

3.17. Informācija par patieso labuma guvēju
Atzīmēt 
 Jauna patiesā labuma guvēja reģistrācija
 Izmaiņas informācijā par patieso labuma guvēju
 Izmaiņas informācijā par personu ar kuras starpniecību patiesais labuma guvējs īsteno
kontroli
 Izmaiņas informācijā par patieso labuma guvēju, par kuru paziņots Komerclikuma 17.1 pantā
(zaudējis spēku 2017.gada 1.decembrī) noteiktajā kārtībā
 Informācija, ka patiesais labuma guvējs zaudējis patiesā labuma guvēja statusu juridiskajā
personā

Komentēja [A50]: Reģistrā nav jāiesniedz īstenotās kontroles
dokumentārais pamatojums

Informācija par patieso labuma guvēju statusu
Ja dalībnieku maiņas gadījumā bijušajam dalībniekam – patiesajam labuma guvējam pieteikumā
netiek norādīts jauns patiesā labuma guvēja statuss uzskatāms, ka minētā persona ir zaudējusi
patiesā labuma guvēja statusu juridiskajā personā.

Komentēja [A55]: Atzīmē, ja reģistrācijai tiek pieteikts, ka
patiesais labuma guvējs zaudējis savu patiesā labuma guvēja statusu

3.17.1. Patieso labuma guvēju identificējoša informācija
Vārds
Uzvārds
Margots

Buks

Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
Persona, kurai Latvijas Republikā nav piešķirts personas kods
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
Valstspiederība
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts

lapa

Komentēja [A52]: Atzīmē, ja tiek pieteiktas izmaiņas
informācijas par jau reģistrētu patieso labuma guvēju
Komentēja [A53]: Atzīmē, ja tiek pieteiktas izmaiņas jau
reģistrētā informācijā par personu ar kuras starpniecību patiesais
labuma guvējs īsteno kontroli
Komentēja [A54]: Atzīmē, ja tiek pieteiktas izmaiņas informācijā
par patieso labuma guvēju, par kuru bija paziņots Komerclikuma
17.1 pantā noteiktajā kārtībā

Komentēja [A56]: Ja juridiskajā personā tiek veikta dalībnieku
maiņa un, piesakot minēto izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā,
pieteikuma veidlapā bijušajam dalībniekam – patiesajam labuma
guvējam netiek norādīts jauns patiesā labuma guvēja statuss
(piemēram, turpmāk īsteno kontroli uz pilnvarojuma līguma pamata)
uzskatāms, ka minētā persona ir zaudējusi patiesā labuma guvēja
statusu kapitālsabiedrībā.
Komentēja [A57]: Ja komercsabiedrībai ir vairāki patiesie
labuma guvēji, tad tai jāiesniedz Reģistrā informācija par visiem tās
patiesajiem labuma guvējiem, koriģējot veidlapu un pievienojot
nepieciešamās sadaļas.

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

Dzimšanas datums

Komentēja [A51]: Atzīmē, ja reģistrācijai tiek pieteikts jauns
patiesais labuma guvējs

(mēnesis)

(gads)

3.17.2. Veids kādā tiek īstenota kontrole
3.17.2.1. Caur statusu juridiskajā personā

Komentēja [A58]: Norādāms veids, kā patiesais labuma guvējs
īsteno kontroli komercsabiedrībā. Ja patiesā labuma guvēja status
izriet no statusa komercsabiedrībā, tad aizpildāms veidlapas
3.17.2.1.punkts. Savukārt, ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā īsteno ar citas fiziskas vai juridiskas personas
starpniecību, tad aizpildāms veidlapas 3.17.2.2. un 3.17.3.punkts.
Ja uz komercsabiedrības situāciju nav attiecināms neviens no
3.17.2.1. vai 3.17.2.2.punktā paredzētajiem kontroles veidiem, tad
aizpildāms veidlapas 3.17.2.3.punkts, brīvajā laukā norādot kontroles
veidu.

 kā dalībnieks
 kā akcionārs
 kā personālsabiedrības biedrs

Komentēja [A59]: Atzīmē, ja patiesais labuma guvējs ir SIA
dalībnieks

 kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis
3.17.2.2. Kā atsevišķa persona, kas kontrolē (aizpilda 3.17.3. punktu)
Atzīmēt 
 uz pilnvarojuma līguma pamata
 uz īpašumtiesību pamata (piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka
juridiskās personas īpašnieks)
 uz darījuma attiecību pamata

Komentēja [A60]: Atzīmē, ja patiesais labuma guvējs ir AS
akcionārs

 caur juridisko veidojumu (piemēram, nodibinājums vai trasts) kā dibinātājs
 caur juridisko veidojumu (piemēram, nodibinājums vai trasts) kā pilnvarotājs
 caur juridisko veidojumu (piemēram, nodibinājums vai trasts) kā pārvaldītājs
3.17.2.3. Cits kontroles veids (ja kontroli īsteno ar citas personas starpniecību aizpilda
3.17.3. punktu)

Komentēja [A61]: Atzīmē, ja patiesais labuma guvējs ir
personālsabiedrības biedrs
Komentēja [A62]: Atzīmē, ja valdes vai padomes loceklis ir
patiesais labuma guvējs
Komentēja [A63]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā īsteno netieši, proti, caur citu fizisku vai juridisku
personu. Aizpildāms arī veidlapas 3.17.3.punkts, norādot personu vai
personas (personu ķēdi), caur kuru patiesais labuma guvējs kontrolē
komercsabiedrību.
Komentēja [A64]: Piemēram, ja patiesais labuma guvējs kontrolē
kapitālsabiedrību uz pilnvarojuma līguma pamata - dalībnieks
pilnvaro citu personu pārstāvēt viņa intereses komercsabiedrībā.
Norādāms, ka šis punkts nav attiecināms uz prokūru, proti, prokūrists
vien uz prokūras pamata nevar būt komercsabiedrības patiesais
labuma guvējs.
Komentēja [A65]: Piemēram, ja patiesais labuma guvējs kontrolē
komercsabiedrību caur citu kapitālsabiedrību, kurā patiesajam
labuma guvējam pieder pamatkapitāla daļas vai akcijas.
Komentēja [A66]: Piemēram, ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā 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 [A67]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā īsteno caur juridisko veidojumu (piemēram,
nodibinājums vai ārvalstīs reģistrēts trasts) kā tā dibinātājs
Komentēja [A68]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā īsteno caur juridisko veidojumu (piemēram,
nodibinājums vai ārvalstīs reģistrēts trasts) kā tā pilnvarnieks
Komentēja [A69]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā īsteno caur juridisko veidojumu (piemēram,
nodibinājums vai ārvalstīs reģistrēts trasts) kā tā pārraudzītājs
(pārvaldītājs).
Komentēja [A70]: Ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā 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 komercsabiedrībā.
Ja patiesais labuma guvējs kontroli īsteno ar citas fiziskas vai
juridiskas personas starpniecību, aizpildāms arī veidlapas
3.17.3.punkts, norādot personu ķēdi, caur kuru patiesais labuma
guvējs īsteno kontroli komercsabiedrībā.
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3.17.3. Ja kontroli īsteno ar citas personas starpniecību
Ja kontroli īsteno ar vairāku personu starpniecību, norādāmas visas iesaistītās juridiskās
personas (“juridisko personu ķēdi”)
3.17.3.1. Informācija par juridisko personu, ar kuras starpniecību īsteno kontroli (ja
kontroli īsteno caur juridisko veidojumu norāda to identificējošu informāciju)
Reģistrācijas numurs

11111111111

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

22222222222

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

33333333333

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemene”

Komentēja [A71]: 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
komercsabiedrība var iesniegt pašas izveidotu shēmu, attēlojot
personu ķēdi, caur kuru patiesais labuma guvējs īsteno kontroli
komercsabiedrībā. Shēmā jānorāda visa Likuma 18.1panta ceturtajā
daļā noteiktā informācija.
Komentēja [A72]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā 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 komercsabiedrībā.
Komentēja [A73]: 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 [A74]: Juridisko adresi var nenorādīt, ja juridiskā
persona reģistrēta Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
Komentēja [A75]: Pirmajā sadaļā norādāma juridiskā persona,
kura ir komercsabiedrības (pieteikuma iesniedzēja) tiešais dalībnieks.
Piemēram, meitas sabiedrība mātes sabiedrībā

Komentēja [A76]: 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 komercsabiedrībā.

Juridiskā adrese (norāda Valsts
tikai ārvalstīs reģistrētām Adrese
juridiskajām personām vai
juridiskajiem veidojumiem)
Kontrole tiek īstenota ar personas Nr.2 starpniecību
Nr.3

3.17.3.2. Informācija par fizisko personu, ar kuras starpniecību īsteno kontroli
Vārds
Uzvārds
Nr.1
Edvīns
Buks

Komentēja [A77]: Aizpilda, ja patiesais labuma guvējs kontroli
komercsabiedrībā īsteno caur citu fizisko personu.

Persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirts personas kods
020297-22233
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.
__

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 .
lapa

Komentēja [A78]: Norādāma fiziskā persona, kura ir
komercsabiedrības tiešais dalībnieks, piemēram, SIA dalībnieks, kurš
rīkojas patiesā labuma guvēja vārdā, tā kontorlē.

(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)

Kontrole tiek īstenota ar personas Nr._ starpniecību

lapa

(gads)

3.17.4. Apliecinājums, ja patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams
 Apliecinu/-ām, ka, izpildot visas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
apkarošanas novēršanas likumā noteiktās prasības, patieso labuma guvēju noskaidrot nav
iespējams.
3.17.5. Apliecinājums, ja informācija par patieso labuma guvēju nav jāiesniedz
 Apliecinu/-ām, ka patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas
ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet
tikai no akcionāra statusa.
3.18. Citas izmaiņas

Komentēja [A79]: - Ja kapitālsabiedrība nevar noskaidrot savu
patieso labuma guvēju, tā iepriekš minēto apliecina pieteikumā,
uzņemoties atbildību par sniegto ziņu patiesumu.
- Ja konstatējama fiziskā persona, kurai tiešas līdzdalības veidā pieder
vismaz 25 procenti no kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļām vai
akcijām, tad pieteikumā nevar apliecināt, ka patieso labuma guvēju
noskaidrot nav iespējams.
- Pieteikumā vienlaicīgi nevar sniegt informāciju par patieso labuma
guvēju un apliecināt, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav
iespējams.
- Pieteikumā iespējams vienlaicīgi apliecināt, ka patieso labuma
guvēju noskaidrot nav iespējams un ka informācija par patieso
labuma guvēju nav jāiesniedz, piemēram, ja SIA ir divi dalībnieki valsts kapitālsabiedrība un akciju sabiedrībai, kuras akcijas ir
iekļautas regulētajā tirgū.
Komentēja [A80]: Informācija par patieso labuma guvēju nav
jāiesniedz, ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju
sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā
tiek īstenota kontrole pār akciju sabiedrību, izriet tikai no akcionāra
statusa. Iepriekš minētais ir attiecināms arī uz gadījumiem, kuros
patiesais labuma guvējs īsteno kontroli caur attiecīgā veida akciju
sabiedrību citā juridiskajā personā.
Izņēmums ir attiecināms aŗī uz ārvalsts akciju sabiedrībām, kuras
akcijas ir iekļautas ārvalsts regulētajā tirgū.

4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka sniegtā informācija ir patiesa, pieteikumā norādītā informācija
atbilst dibināšanas dokumentiem un komersanta pieņemtajiem lēmumiem.

Komentēja [A81]: Šo sadaļu aizpilda gadījumā, ja pieteikuma
veidlapā nav paredzēta cita sadaļa izmaiņu ierakstīšanai

4.1. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka ievēroti Komerclikuma un sabiedrības statūtu noteikumi par daļas
atsavināšanu.

Komentēja [A82]: Ja ir notikusi SIA kapitāla daļu atsavināšana
(pārdošana, dāvināšana), nedrīkst dzēst vai svītrot apliecinājumu

4.2. Apliecinājums, ka informācija par patieso labuma guvēju nav mainījusies
 Apliecinu(-ām), ka komercreģistrā reģistrētā informācija par patieso labuma guvēju
nav mainījusies

Komentēja [A83]: Ja kapitālsabiedrība jau ir sniegusi Reģistram
informāciju par tās patieso labuma guvēju un iepriekš iesniegtā
informācija par tās patieso labuma guvēju nav mainījusies, tad tā
pieteikumā informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai var
apliecināt, ka informācija par patieso labuma guvēju nav mainījusies.
Atsevišķa valsts nodeva šajā gadījumā nav maksājama.

5. Paziņojumi Uzņēmumu reģistram (Informācija nav norādāma obligāti)
Valsts notāra lēmumu paziņot
Atzīmēt 
 Personīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums;
 Nosūtot pa pastu uz juridisko adresi;
 Nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pasta adresi (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu):

Kontaktinformācija saziņai
 E-pasta adrese
 Tālruņa numurs

lapa

6. Informācija par maksājumu. Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošo
dokumentu, tā atvasinājumu (tai skaitā kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam
aizpilda vienu sadaļu.
Informācija par maksātāju
Fiziska persona
Vārds

Uzvārds

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

Juridiska persona
Reģistrācijas numurs
Nosaukums

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

(mēnesis)

(gads)

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

EUR

Maksājuma references Nr.
(Informācija nav norādāma obligāti)

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (banka u.c.) (Informācija nav norādāma
obligāti)
Maksājuma mērķis
Atzīmēt   valsts nodeva (par reģistrāciju)
 maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
7. Pievienotie dokumenti (Jānorāda dokuments, eksemplāru skaits, lapu skaits)

Komentēja [A84]: Šajā sadaļā jānorāda visi pieteikumam
pievienojamie dokumenti
Pievienojamo dokumentu sarakstu katram izmaiņu gadījumam var
atrast Uzņēmumu reģistra mājaslapā:
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/

8. Paraksti
Vārds

Uzvārds

Vieta

Paraksts*

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)
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(mēnesis)

(gads)

Vārds

Uzvārds

Vieta

Paraksts*

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