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Rīgā 

24.11.2020. Nr. LPA 1.8.-28 

Saeimas Juridiskajai komisijai 

 

Par likumprojektu "Grozījumi likumā 

"Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" 

(Nr. 723/Lp13) 

 

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” aicina pārskatīt regulējumu, ar kuru plānots Uzņēmumu 

reģistram noņemt vienu no tā funkcijām – paraksta apliecināšanu. 

 

Saeimai 3 lasījumā tiek virzīti grozījumi likumprojektā "Grozījumi likumā "Par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistru"" (Nr. 723/Lp13). Grozījumi paredz, ka Uzņēmumu reģistrs no 

2021. gada 1. janvāra neveiks paraksta apliecināšanu. 

 

Latvijas Pilsoniskā alianse nevar piekrist šādam risinājumam, jo pēc grozījumu spēkā stāšanās, 

daļai sabiedrības tiks ierobežotas tiesības izmantot Satversmē un normatīvajos aktos noteiktās 

tiesības veidot un apvienoties biedrībās. Proti, fiziskām personām ar zemiem ienākumiem būs 

ierobežotas iespējas izmantot savas tiesības, lai veidotu biedrības un nodibinājumus, savu 

interešu aizstāvības nodrošināšanai. Pašlaik Uzņēmumu reģistra valsts notāri, pieņemot 

dokumentus par biedrību un nodibinājumu reģistrāciju, parakstu apliecina bez maksas, taču 

atsakoties no šīs funkcijas, fiziskām personām (vismaz divām1) nāksies doties pie notāra, lai 

tie, savu amatu pienākumu ietvarā, par maksu veiktu parakstu apliecināšanu. 

 

Uzskatām, ka ir būtiski nodrošināt Uzņēmumu reģistra pakalpojuma – parakstu apliecināšanu - 

pieejamību arī personām, kuras vēlas dibināt savu uzņēmumu, pēc iespējas ērtāk. Tāpēc ir 

būtiski vērtēt izmaksas ne tikai biedrību un nodibinājumu kontekstā, bet plašākā skatījumā. Ja 

Uzņēmuma reģistra cenrādī norādītā pakalpojumu maksa ir zemāka kā notāru pakalpojumu 

maksa, proti, ja Uzņēmuma reģistra cenrādī norādīta valsts nodeva par reģistrāciju ir 11,38 euro 

un maksa par reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu klātienē 4,00 euro2 (kopā 15,38 euro), tad 

maksa pie notāra paraksta īstuma un rīcībspējas apliecināšanai uz pieteikumiem un lūgumiem 

publiskajiem reģistriem būs 18,78 euro3. Summas starpība (3,40 euro) var nelikties būtiska, tai 

pat laikā, lai reģistrētu biedrību vai nodibinājumu, šī summa ir nozīmīga. 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses ieskatā, Uzņēmumu reģistra funkciju pārskatīšana ir iespējama, 

taču izmaiņām jānotiek, kad ikvienai fiziskai personai, tai skaitā lauku reģionos dzīvojošām, ir 

iespējams ar mazākiem izdevumiem nodrošināt iespēju veidot un apvienoties biedrībās savu 

interešu pārstāvībai. Mūsu ieskatā šāda iespēja būs ar 2023. gada 1. janvāri, kad personas 

apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai 

                                                 
1 Biedrību un nodibinājumu likums, 23. panta otrā daļa, https://likumi.lv/ta/id/81050#p23 
2 Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietne, 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/biedriba/dibinasana/registracija-uznemumu-registra/apmaksa-

nodevas/ 
3 Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumi Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības 

taksēm un to noteikšanas kārtību", 17. punkts. https://likumi.lv/ta/id/259604#p17 
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nepilsoņiem, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu (grozījumi Personu apliecinošu dokumentu 

likumā stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī)4. Attiecīgi ar 2023. gada 1. janvāri Uzņēmumu 

reģistrs var pārtraukt paraksta apliecināšanas pakalpojuma sniegšanu. 

 

Kā alternatīvs risinājums pakalpojuma nodrošināšanai līdz 2023. gada 1. janvārim varētu būt 

paraksta apliecināšana Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkla5 

iestādē. Šāds risinājums veicinātu Uzņēmumu reģistra pakalpojumu pieejamību un efektīvāku 

valsts resursu izmantošanu, kā arī šo vienoto pakalpojumu centru efektīvāku izmantošanu. 

 

Ņemot vērā minēto, aicinām veikt šādus grozījumus likumā “Par Uzņēmumu reģistru”: 

1. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 36. punktu šādā redakcijā: “36. Uzņēmumu 

reģistrs likuma 4. panta 5.1 punktā un 4.1 pantā minētos pakalpojumus sniedz līdz 

2022. gada 31. decembrim.” 

2. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 37. punktu šādā redakcijā: “37. Ministru 

kabinets sagatavo un iesniedz Saeimai likumprojektu par grozījumiem 

Komerclikumā, kas paredz izslēgt regulējumu par parakstu apliecināšanu 

Uzņēmumu reģistrā.” 

3. Ar 2023. gada 1. janvāri izslēgt likuma 4. panta 5.1 punktu un 4.1 pantu, aizstāt 7. panta 

sestajā daļā vārdus “pie zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas” ar 

vārdiem “vai pie zvērināta notāra”. 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Direktore  (paraksts*) Kristīne Zonberga 

 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 
Zaļūksnis 24245580 

Artis@nvo.lv 

                                                 
4 Personu apliecinošu dokumentu likums, 9. pants. https://likumi.lv/ta/id/243484/redakcijas-

datums/2023/01/01#p9 
5 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centru tīkls, https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac 
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