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Pieteikumu saņemšanas kanāli
(janvāris-septembris 2019)
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Virtuālā asistente UNA 







Patieso 
Labuma 
Guvēju 

atklāšana



#1 Tiesības pieprasīt papildu dokumentus  

Valsts notāriem tiesības pieprasīt papildu dokumentāro informāciju 
par uzņēmuma vai organizācijas patiesajiem labuma guvējiem 
(PLG)

Jāpamato situācijas, kurās PLG nevar noskaidrot

Reģistram pienākums informāciju sniegt tiesībsargājošajām 
iestādēm, īpaši datu nesakritības gadījumos

Par nepatiesu ziņu sniegšanu Reģistram  kriminālatbildība – tagad 
līdz 2 gadiem brīvības atņemšana; par soda piemērošanu lems 
tiesībsargājošās iestādes 



#2 Vienkāršotās likvidācijas procedūra 

Tie, kuri nesadarbojas un PLG neatklāj -
vienkāršotās likvidācijas procedūra

Pirmslikvidēšanas brīdinājums prasa 1 
mēneša laikā atklāt PLG

Darbība tiek izbeigta, pamatojoties uz 
Reģistra lēmumu 

Pats likvidācijas process – atbilstoši 
Komerclikumam



(1) Īpaša uzmanība SIA un AS

Konstatētas 5000 augsta riska SIA, no kurām tikai 300 gadījumos zināmi PLG.11.2017

Spēkā prasība atklāt PLG, t.i., jaunas juridiskas personas, neatklājot PLG, vairs nereģistrē. Savukārt
agrāk reģistrētās juridiskās personas PLG informāciju var neiesniegt, ja tā jau ir publiski pieejama
citu pienākumu izpildes kontekstā (piemēram, viena dalībnieka – fiziskas personas – SIA) –
«izņēmuma gadījumi».

12.2017.

UR izslēdzis vairāk nekā 22 000 ekonomiski neaktīvo kapitālsabiedrību.
01.2018. –

01.2019.

96% komersantu, ņemot vērā arī izņēmumus, kad papildu pieteikumi nebija jāiesniedz, ir atklājuši to
PLG.

02.2019.

Tām 2079 augsta riska SIA, kuras vēl februāra beigās nebija atklājušas PLG, Reģistrs sadarbībā ar 
Tieslietu ministriju veica papildu informēšanas kampaņu – ar VID atbalstu tika izsūtītas vēstules 
VID EDS, informētas uzņēmēju organizācijas LTRK, FICIL. 

02.2019. –
04.2019.

Ir 1210 augsta riska SIA, kur PLG vēl nav zināmi. Tām VID EDS tika izsūtīti atkārtoti aicinājumi atklāt 
PLG. 

04.2019.

Stājas spēkā likuma grozījumi, nosakot, ka SIA un AS, kuras PLG nav atklājušas, UR var uzsākt 
vienkāršoto likvidāciju (izslēgšanu). Primāri – 900 augsta riska SIA.06.2019.



(2) Īpaša uzmanība SIA un AS

UR lēmums par 380 augsta riska SIA darbības izbeigšanu, jo tās nereaģēja uz UR nosūtītajiem
brīdinājumiem, kā rezultātā šīm SIA ir atceltas valdes, izsludināta likvidācija, aicinot pieteikties likvidatorus,
un tās vairs nespēj piedalīties uzņēmējdarbības vidē

10.2019.

Uzsākts darbs ar augsta riska AS: ~200 AS nosūtīti brīdinājumi atklāt patiesos labuma guvējus10.2019.

300 gadījumos (SIA) pieņemts lēmums par izslēgšanu no reģistra dēļ neatklātiem patiesajiem labuma
guvējiem11.2019.

2019. gadā izslēgtas ~ 22 000 ekonomiski neaktīvās sabiedrības11.2019.



#3 PLG reģistrācija pēc noklusējuma 

Likuma iepriekšējā redakcija noteica izņēmumu gadījumus jeb 
paziņošanu par PLG pēc noklusējuma

Informācija par PLG tika paziņota pēc noklusējuma

Līdz 01.07.2019. UR noteiktās personas, ja PLG jau nebūs 
reģistrēts, reģistrēs kā attiecīgo juridisko personu PLG

Ieraksti reģistros tiks veikti reģistru datu pārskatāmībai, uz attiecīgo 
paziņojumu pēc noklusējuma pamata, bez atsevišķa notāra lēmuma

✓ SIA dalībniekiem –
fiziskām personām ar virs 
25% kapitāldaļu, 

✓ personālsabiedrības 
biedriem, ja PS nav 
vairāk kā 3 biedru, 

✓ individuālo uzņēmumu 
īpašniekiem, 

✓ zemnieku vai zvejnieku 
saimniecību īpašniekiem, 

✓ nodibinājumu valdes 
locekļiem. 



#4 Datu pieejamība 

No 07.01.2020. Uzņēmumu reģistra uzturēto 
reģistru bezmaksas pieejamība visiem

Plašāka informācijas pieejamība visiem 

Biznesa vides caurspīdīgums 

Reģistru modernizācija, jauni pakalpojumi 



INFORMĀCIJAS 
IZSNIEGŠANA



Publisko reģistru atvēršana 3 direktīvu tvērumā

Komerctiesību direktīva*: 
noteiktu datu publiskums,

droša uzņēmējdarbības 
vide

*EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2017/1132 (2017. gada 14. 
jūnijs) attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem jeb Company Law directive



Publisko reģistru atvēršana 3 direktīvu tvērumā

Komerctiesību direktīva: 
noteiktu datu publiskums,

droša uzņēmējdarbības 
vide

Datu aizsardzības regula 
(GDPR):

Privātuma aizsardzība

Valsts reģistru loma: 
info pieejamība, 

atklātība



Publisko reģistru atvēršana 3 direktīvu tvērumā

Komerctiesību direktīva: 
noteiktu datu publiskums,

droša uzņēmējdarbības 
vide

Datu aizsardzības regula 
(GDPR):

Privātuma aizsardzība

Atkalizmantošanas un 
atvērto datu direktīva:
Inovatīvi pakalpojumi

Info pieejamība
vs.

komercpakalpojumi



Publisko reģistru atvēršana 3 direktīvu tvērumā

Komerctiesību direktīva: 
noteiktu datu publiskums,

droša uzņēmējdarbības 
vide

Datu aizsardzības regula 
(GDPR):

Privātuma aizsardzība

Atkalizmantošanas un 
atvērto datu direktīva:
Inovatīvi pakalpojumi

Info pieejamība
vs.

komercpakalpojumi

Konkurences 
tiesības



Publisko reģistru atvēršana 3 direktīvu tvērumā

Komerctiesību direktīva: 
noteiktu datu publiskums,

droša uzņēmējdarbības 
vide

Datu aizsardzības regula 
(GDPR):

Privātuma aizsardzība

Valsts reģistru loma: 
info pieejamība, 

atklātība

Atkalizmantošanas un 
atvērto datu direktīva:
Inovatīvi pakalpojumi

Info pieejamība
vs.

komercpakalpojumi

Juridisko 
personu 
reģistri



Kopš 01/04/2018 Pēc 
07/01/2020

DATU 
PIEEJAMĪBA 
UR





«Digitalizācijas direktīva»

• Elektroniskā reģistrācija visā ES (pilns process elektroniski, 
vismaz vienā ES svešvalodā)

• Jānodrošina informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par 
«diskvalificētajiem valdes locekļiem»

• Komercreģistra publicitāte – UR kā pirmavots, valsts oficiālais 
vēstnesis kā dalībvalsts brīvprātīga papildizvēle
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