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Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvajā padomes sēdē par otro 
jautājumu izteikties tika uzaicināts arī H.Jauja, Deloitte Latvia vadošais jurists, un 
I.Strautiņš, biedrības Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācija valdes loceklis un 
mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts, kuri izteikuši savu viedokli rakstiski:  

 
Ivars Strautiņš norāda, ka likums viennozīmīgi nenosaka, vai mantiskā 

ieguldījuma novērtēšana ir veicama pirms dibināšanas līguma noslēgšanas vai 
lēmuma pieņemšanas par pamatkapitāla palielināšanu. Tajā pašā laikā tikai dalībnieku 
sapulcei ir tiesības lemt par pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem, tajā skaitā, par 
pamatkapitāla palielināšanas veidu un palielinātā pamatkapitāla lielumu un apmēru, 
par kādu tas palielināts. Ja mantiskā ieguldījuma novērtējums tiek veikts pēc 
dibināšanas līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas par pamatkapitāla 
palielināšanu, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperta noteiktā mantiskā 
ieguldījuma vērtība var arī atšķirties no dalībnieku sapulcē apstiprinātajos 
pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētā apmēra, par kādu tiek palielināts 
pamatkapitāls. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu maiņa ir iespējama, tikai 
sasaucot jaunu dalībnieku sapulci, no kā varētu izvairīties, ja mantiskā ieguldījuma 
novērtēšana ir veikta pirms dibināšanas līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas 
par pamatkapitāla palielināšanu.  

Saskaņā ar Komerclikuma 154.panta ceturto daļu, atzinumu par mantiskā 
ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem sniedz tieši 
mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperts. Tajā pašā laikā Komerclikuma 143.panta 
sestā daļa paredz, ka dibināšanas līgumā tiek norādīts to daļu skaits un nominālvērtību 
summa, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot 
katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu. Tādejādi tieši mantiskā ieguldījuma 
novērtēšanas eksperta atzinums kalpo par pamatu konkrēta mantiskā ieguldījuma 
priekšmeta uzrādīšanai dibināšanas līgumā.” 

 
Helmuts Jauja norāda, ka Komerclikuma 154.panta normas, kas regulē 

mantiskā ieguldījuma novērtēšanas kārtību, ir vērstas uz to, lai pamatkapitālā 
ieguldītās mantas vērtība nebūtu mazāka par emitēto daļu nominālvērtību. Lai gan 
pamatkapitāla apmērs tikai daļēji korelē ar sabiedrības faktisko mantisko stāvokli, 
adekvāts mantiskā ieguldījuma novērtējums pasargā komerctiesiskās apgrozības 
dalībniekus no maldīga priekšstata par sabiedrības pamatkapitāla ieguldījuma apmēru. 
Tāpat mantiskā ieguldījuma novērtēšanas institūts neļauj mantiskā ieguldījuma 
veicējam iegūt ieguldījumam neadekvātu un pret pārējim dalībniekiem nepelnīti 
lielāku proporciju sabiedrības pamatkapitālā.  

Dibinot sabiedrību vai parakstoties uz daļām pamatkapitāla palielināšanas 
gadījumā, mantiskā ieguldījuma veicējs būtībā slēdz vienošanos attiecīgi ar pārējiem 
dibinātājiem vai sabiedrību, saskaņā ar kuru iegūst sabiedrības daļas apmaiņā pret 
mantiskā ieguldījuma priekšmetu. Tāpēc brīdī, kad notiek šī vienošanās, ir būtiski 
zināt par kādu summu ieguldītājam daļas pienākas, t.i. cik vērts ir ieguldījums. Tāpat 
būtiski ir arī tas, lai ieguldījums būtu tikpat vērts arī brīdī, kad ieguldāmā lieta tiek 
nodota sabiedrības īpašumā.   

Komerclikuma 154.panta 3.2 daļas pirmais teikums noteic atzinuma par 
mantiskā ieguldījuma novērtēšanu maksimālo „derīguma termiņu”. Tie ir seši mēneši 
no atzinuma par mantiskā ieguldījuma novērtējumu sastādīšanas brīža. Daļas otrais 
teikums noteic, ka atzinumam ir jābūt spēkā arī dienā, kad tiek parakstīts dibināšanas 
līgums vai pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu. Tas nozīmē, ka 
gadījumā, ja mantiskā ieguldījuma atzinums ir veikts pirms dibināšanas līguma 
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parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas, dibinātājiem 
vai dalībniekiem ir tiesības nepaļauties uz šādu atzinumu un prasīt jauna atzinuma 
taisīšanu. Tajā pašā laikā šī norma nav tulkojama kā tāda, kas uzspiestu atzinuma 
sagatavošanu pirms dibināšanas līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla 
palielināšanas pieņemšanas. Dibinātāji vai dalībnieki var vadīties arī pēc pirmšķietami 
noteiktas vērtības un, ja vēlāk taisīts atzinums šo vērtību apstiprina, komercreģistra 
iestādei nebūtu pamata atteikt vai atlikt sabiedrības vai pamatkapitāla palielināšanas 
ierakstīšanu komercreģistrā. Respektīvi ir pieļaujams, ka komercreģistra iestādei ir 
iesniegts atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu, kas ir taisīts pēc dalībnieku 
līguma parakstīšanas vai lēmuma par pamatkapitāla palielināšanas, ja atzinumā 
norādītā vērtība atbilst (nav mazāka) emitēto daļu vērtībai. 
 


