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13.07.2011 –
01.12.2017.

• spēkā Komerclikuma 17.1pants – prasība tikai komersantiem 

01.12.2017.

• ieviesta AML IV Direktīva

• grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL)

• prasība visām juridiskajām personām

04.07.2018.

• MONEYVAL plenārsēdē tiek apstiprināts 5.kārtas ziņojums par 
Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitāti 

29.06.2019.

• ieviesta AML V Direktīva 

• stājas spēkā grozījumi NILLTPFNL

• prasība pamatot situācijas, kurās PLG nav iespējams noskaidrot



PLG atklāšanas mērķis

PLG atklāšanas mērķi:
✓caurspīdīgums;
✓uzticēšanās juridisko personu darījumiem;
✓finanšu sektora drošība u.c.

Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu:
✓jāidentificē ikviena fiziska persona, kurai pieder vai kura
kontrolē juridisko personu;
✓jāaptver pēc iespējas plašāks juridisko vienību klāsts;
✓juridiskajām personām jāiegūst un jāglabā atbilstīga,
precīza un aktuāla informācija par PLG;
✓informācija par PLG jāglabā centrālajā reģistrā un tai jābūt
pieejamai publiski.

PLG jēdziens un atklāšanas pienākums balstās faktā, ka

juridiska persona ir juridiska fikcija aiz kuras katrā

gadījumā atrodas fiziskas personas.

Katras juridiskās personas situācija ir individuāla un PLG

noskaidrojams atbilstoši faktiskajai situācijai.
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Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un 
terorisma finansēšana – kam pievērst 

uzmanību

• Līdzekļiem ir 
noziedzīga 
izcelsme

• Slēpj izcelsmi

• Legalizē 
nozieguma 
ienākumus

• Mērķis ir peļņa

• Nauda atgriežas 
pie sākotnējā 
ieguvēja

• Līdzekļi (nauda un 
manta) var būt 
gan legāli, gan 
nelegāli

• Mērķis ir veikt 
postošas 
aktivitātes

• Nauda nepaliek 
pie sākotnējā 
ieguvēja

NILL TF
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PLG definīcijas būtība NVO un reliģiskajās 
organizācijās

NVO un reliģiskajās organizācijās nepastāv īpašnieki
īpašumtiesību izpratnē, līdz ar to, PLG atklāšanas būtiska pazīme
ir kontrole.

PLG definīcijas būtiska pazīme ir tā, ka tā ir plašāka par likumīgo
kontroli. Jāvērtē faktiskā situācija.

NVO/reliģiskajās organizācijās, kuras darbojas atbilstoši 
likumam un noteiktajiem mērķiem, PLG ir fiziskās 

personas (parasti 1 -3), kas var izlemt kā rīkoties ar 
NVO/reliģiskās organizācijas naudu un mantu.

Izņēmums – ja NVO mērķis ir labuma gūšana (piemēram,
finansiāls atbalsts) konkrētai fiziskajai personai.

Prasībām atklāt PLG NVO un reliģiskajās organizācijās nav

saistības:

➢ar to vai juridiskā persona veic saimniecisko darbību;

➢ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
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PLG definīcija - pamatdaļa

PLG ir fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās

personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai

kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma

attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums.

NILLTPFNL 1.panta 5.punkts

22.08.2019. 6



PLG definīcija – juridiskā persona

Un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām —

fiziskā persona,:

✓kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk

nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām

vai balsstiesīgajām akcijām;

✓kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

NILLTPFNL 1.panta 5.punkta a) apakšpunkts
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PLG definīcija – juridisks veidojums

Un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskiem
veidojumiem — fiziskā persona, kurai juridisks
veidojums:
✓pieder;
✓interesēs ir izveidots;
✓darbojas

vai, kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār
to, tostarp kura ir šāda veidojuma (ārvalstu trastu
definīcijas daļa):
✓dibinātājs,
✓pilnvarnieks;
✓pārraudzītājs (pārvaldnieks).

Latvijas Republikas regulējumā – nodibinājumi.

NILLTPFNL 1.panta 5.punkts un 8.punkts
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PLG – biedrībās, arodbiedrībās, 
politiskajās partijās

Ja biedrības biedri aktīvi īsteno savas tiesības tikai kā biedrības
biedri atbilstoši likumam un biedrības mērķiem, tad šādi biedri
nav uzskatāmi par PLG.

Biedrībās:
✓vairumā gadījumu PLG noskaidrot nav iespējams;
✓PLG ir fiziskās personas (1-3), kuras kontrolē rīcību ar biedrības
naudu/mantu;
✓PLG ir fiziskās personas, kas atbilstoši PLG definīcijai kontrolē
attiecīgās juridiskās personas:

✓ 2-3 biedri, kas tiesības neīsteno biedrības mērķu
kontekstā, tiešā netiešā veidā kontrolē;

✓ izpildinstitūcijas locekļi – īpaši situācijās, kurās biedri
aktīvi vairs nedarbojas.

Minētais pēc analoģijas attiecināms arī uz arodbiedrībām un
politiskajām partijām.

Biedrība kā kapitālsabiedrības īpašnieks – jāvērtē, kas pieņem
lēmumus attiecībā uz kapitālsabiedrību.

NILLTPFNL 1.panta 5.punkta a) apakšpunkts un grozījumu NILLTPFNL, kas
stājās spēkā 09.11.2017., anotācija
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PLG – reliģiskajās organizācijās

PLG reliģiskajās organizācijās – personas, kas pieņem lēmumu par

rīcību ar naudu un mantu.

Var būt situācijas, kurās:

➢PLG noskaidrot nav iespējams;

➢PLG ir vadības institūcijas locekļi, kuri ir tiesīgi pārstāvēt reliģiskās

organizācijas;

➢augstākas organizācijas vadības institūcijas locekļi;

➢fiziskās personas, kas atbilstoši PLG definīcijai kontrolē reliģiskās

organizācijas tiešā vai netiešā veidā.

Ja lēmums ir jāpieņem vairākās struktūrās, tā pieņemšana nav

konkrētu 1 – 3 fizisko personu privilēģija, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka

pastāv kāda fiziska persona, kas ārpus formālajos dokumentos

noteiktajam var ietekmēt šādu lēmumu pieņemšanu – PLG noskaidrot

nebūs iespējams.

NILLTPFNL 1.panta 5.punkta a) apakšpunkts un grozījumu NILLTPFNL, kas stājās

spēkā 09.11.2017., anotācija
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PLG – nodibinājumos

Attiecināma PLG juridiskajā veidojumā definīcija -
fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir
izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura
tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to.

➢Valdes loceklis

➢Labuma saņēmējs

➢Dibinātājs

➢Var būt gadījumi, kuros PLG nav iespējams
noskaidrot

2019.gada jūlija sākumā tiem nodibinājumiem, kuri
nebija iesnieguši atsevišķu pieteikumu PLG
reģistrācijai uz NILLTPFNL pamata kā PLG reģistrēti
valdes locekļi!

NILLTPFNL 1.panta 5.punkta b)apakšpunkts, 8.punkts, pārejas noteikumu 41.,
42.pārejas noteikumu punkts, iepriekšējā redakcijā 18.2panta ceturtā un piektā
daļa

Direktīva 2015/849 3.pants 6.punkts b) un c) apakšpunkts

22.08.2019. 1
1



PLG definīcija – nevar noskaidrot

Juridiskā persona (18.2 panta otrās daļas 2.teikums)
var pieņemt, ka nav PLG, ja:

✓ir izmantoti visi iespējamie noskaidrošanas līdzekļi;

✓secināts, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko
personu — PLG (fizisko personu) NILLTPFNL 1. panta
5.punkta izpratnē;

✓izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir PLG.

Pēc būtības nav fiziskās personas, kas spētu īstenot faktisku 
kontroli. 

Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēts, ka PLG noskaidrot nav
iespējams - pienākums pieteikumā norādīt pamatojumu.

!!! NILLTPFNL 3.pantā noteiktie likuma subjekti
(18.panta septītā daļa), veicot tās pašas darbības, kuras
juridiskā persona, ievērojot riskos balstīto pieeju un atbilstoši
pamatojot un dokumentējot darbības, ja secina, ka PLG
noskaidrot nav iespējams - var par PLG uzskatīt personu,
kura ieņem augstākās pārvaldības institūcijā amatu.

Likuma subjektiem to neizpildot – pienākums atteikt vai
pārtraukt sadarbību ar klientu (NILLTPFNL 11.panta 7.daļa).
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PLG – valsts un pašvaldību 
nodibinājumos

Latvijas Republika kā sākotnējā publisko
tiesību juridiskā persona un atvasinātas
publiskas personas. Darbojas saskaņā ar
publisko tiesību principiem. Atvasinātai
publiskai personai —ar likumu piešķirta sava
autonoma kompetence.

✓ Valsts un pašvaldību nodibinājumos 
(100%pārvalda valsts vai pašvaldība) PLG 

noskaidrot nav iespējams (saņemot 
NILLTPFNL 3.panta subjektu pakalpojumus 

- norādāmi uzskatāmie PLG).

NILLTPFNL 1.panta 5.punkta a) apakšpunkts, 18.panta septītā daļa un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 1. un 2.punkts
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Kā tiek noskaidrots PLG juridiskajā 
personā un iesniegta informācija UR

Pienākums atklāt/atklāties kā PLG gulstas:

✓uz pašu PLG;

✓uz personu ar kuras starpniecību PLG īsteno kontroli

juridiskajā personā;

✓uz pašas juridiskās personas pārstāvēttiesīgajām personām

(ja ir saprātīgs pamats apšaubīt iesniegto informāciju vai, ja

šī informācija nav iesniegta, bet ir saprātīgs pamats uzskatīt,

ka juridiskajai personai ir PLG).

Informācija par PLG, tai skaitā īstenotās kontroles

dokumentārais pamatojums, jāglabā primāri pašai

juridiskajai personai.

Noskaidrotā informācija jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā:

✓14 dienu laikā no tās noskaidrošanas brīža

✓vienmēr reģistrējot jaunu juridisko personu!

NILLTPFNL 18.1pants, 18.2 panta pirmā daļa
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UR reģistrējamā informācija par PLG
PLG identificējošā informācija:

LV: vārds; uzvārds; personas kods, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts;

Ne LV: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša
dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu
izdevusi)

Veids, kā tiek īstenota kontrole pār kapitālsabiedrību:

✓ caur statusu juridiskajā personā (ja PLG tiešā veidā kontrolē juridisko
personu);

✓ kā biedrs;

✓ kā nodibinājuma dibinātājs;

✓ kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis;

✓ kā atsevišķa persona, kas kontrolē:

✓ uz pilnvarojuma līguma pamata;

✓ uz īpašumtiesību pamata;

✓ uz darījuma attiecību pamata;

✓ caur juridisko veidojumu kā dibinātāju;

✓ caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs;

✓ caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs; uz darījuma attiecību
pamata;

✓ cits (iespēja norādīt nedefinētu veidu).

Informācija par personām ar kuru starpniecību tiek īstenota kontrole
(norāda, ja kontrolē netieši – kā atsevišķa persona):

✓ fiziskai personai vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas
koda, — dzimšanas datums, mēnesis un gads);

✓ juridiskajai personai (var būt arī ārvalsts juridiska persona) — nosaukums,
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese).
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UR tiesības pieprasīt informāciju pamatojošos 
dokumentus

Pēc UR pieprasījuma, lai UR varētu
pārliecināties par iesniegtās informācijas
ticamību, jāiesniedz:

✓PLG īstenotās kontroles dokumentāro
pamatojumu;

✓dokumentu, kas apstiprina PLG identificējošās
informācijas atbilstību:

✓dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka
PLG noskaidrot nav iespējams.

Dokumenti tiek pievienoti reģistrācijas lietai, bet
to saņemšana ir īpaši jāpamato.

NILLTPFNL 18.2panta pirmā daļa
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Pamatojums, ka PLG noskaidrot nav iespējams

Iesniedzot informāciju, ka PLG noskaidrot nav
iespējams – pieteikumā obligāti norādāms
pamatojums.

Pēc UR pieprasījuma jāiesniedz pamatojošie
dokumenti – proti, dokumenti, kurus juridiskās
personas valde ieguvusi, lai izmantojot visus
iespējamos līdzekļus varētu secināt, ka PLG nav.

Nav pamatojums:
✓pašas valdes apliecinājums;
✓tas, ka citā valstī PLG nereģistrē.
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Informācijas par PLG statuss UR
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PLG informācijai nav 
ieraksta statusa

PLG informācijai nav 
publiskās ticamības 

raksturs

Informācija par PLG ir 
informatīva rakstura –
līdzīgi deklaratīvam 

ierakstam

PLG statuss izriet no 
faktiskās situācijas

Jāņem vērā 
publiskošanas mērķi



Informācijas par PLG pieejamība

Informācijās par PLG reģistrācijas, izsniegšanas mērķi:

✓efektīvi ierobežot NILLTF riskus,

✓veicināt uzticēšanos juridisko personu veiktajiem

darījumiem un finanšu sistēmai, un uzņēmējdarbības videi

kopumā,

✓mazināt iespēju izmantot juridiskās personas prettiesiskām

darbībām (it īpaši korupcijai un nodokļu nemaksāšanai),

✓aizsargāt citu personu tiesības.

Publiski bez ierobežojumiem pieejama informācija par PLG -
privātpersonām par maksu, valsts institūcijām bezmaksas.

Dokumentārais pamatojums pieejams tikai pamatojot
interesi.

Likumprojekts «Grozījumi likumā «Par Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistru»» paredz bezmaksas informācijas
izsniegšanu no 01.01.2020.
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Kam nepieciešama PLG informācija UR

PLG informācija nepieciešama:

✓tiesībaizsardzības iestādēm;

✓NILLTPFNL 3.pantā noteiktajiem subjektiem (tai skaitā zvērināti advokāti

un juridisko personu dibināšanas, darbības nodrošināšanas pakalpojumu

sniedzēji);

✓NILLTPFNL noteiktajām uzraudzības un kontroles institūcijām;

✓jebkurai personai, kura piemēro Starptautisko un Latvijas Republikas

nacionālo sankciju likumu;

✓Uzņēmumiem, vērtējot darījumu partnerus;

✓žurnālistiem, pētniekiem;

✓citiem.

NILLTPFNL 3.pantā noteiktie subjekti (tai skaitā bankas) PLG noskaidro

(metodes izvēlas atbilstoši risku līmenim), kad veic klientu izpēti šādos

veidos:

✓saņemot klienta apstiprinātu paziņojumu par PLG (tikai zema riska

gadījumos);

✓izmantojot ziņas vai dokumentus no Latvijas Republikas vai ārvalsts

informācijas sistēmām (no 01.01.2020. UR obligāti);

✓patstāvīgi noskaidrojot PLG, ja ziņas par to nevar iegūt citādi.

NILLTPFNL 18.pants un 18.3 pants
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Sekas nepatiesu ziņu sniegšanai par PLG

Krimināllikuma 195.1pants paredz, ka personai iestājas

kriminālatbildība, ja tā apzināti sniedz nepatiesas ziņas vai

neiesniedz ziņas par PLG:

✓Valsts institūcijai (t.sk. Uzņēmumu reģistram);

✓Pašai juridiskajai personai;

✓NILLTPFNL 3.pantā noteiktajiem likuma subjektiem;

✓NILLTPFNL noteiktajām uzraudzības un kontroles

institūcijām.

Ierobežojumi saņemt NILLTPFNL 3.pantā noteikto likuma

subjektu pakalpojumus.

Civiltiesiskie ierobežojumi.

No 01.07.2020. – publiskā & privātā sektora sadarbība

nolūkā atklāt nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumus.
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Noderīgi

NILLTPFNL

https://likumi.lv/doc.php?id=178987

AML Direktīva

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015L0849

Financial Action Task Force Guidance «Transparency and Beneficial Ownership»

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-

ownership.pdf

Financial Action Task Force + Egmont Group «Concealment of Beneficial Ownership»

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF-Egmont-Concealment-

beneficial-ownership.pdf

UR mājaslapa

www.ur.gov.lv

Financial Action Task Force Guidance «International Standards on Combating Money

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation»

http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%20201

2.pdf

Financial Action Task Force Guidance «Methodology for Assessing Compliance with the

FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems»

www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF%20Methodology%2022%20Feb%20201

3.pdf
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Laiks jautājumiem!

Laima.Letina@ur.gov.lv, 67031734 
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