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Par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu un 
trūkumu novēršanu 

 
 

[1] 2019.gada 4.jūlij ā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Hidrobalt Latvija”, vienotais reģistrācijas Nr.40103627901, 
(turpmāk – Sabiedrība) nosūtīja vienkāršā pasta sūtījumā brīdinājumu Nr.22-4/8798 (turpmāk – 
Brīdinājums), kurā norādīts, ka pretēji Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 
proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) pārejas noteikumu 
22.punktā noteiktajam Sabiedrība līdz 2018.gada 1.martam nav iesniegusi Reģistrā pieteikumu 
informācijas par Sabiedrības patieso labuma guvēju  reģistrācijai. Attiecīgi Sabiedrība tika 
aicināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Brīdinājuma saņemšanas iesniegt 
Reģistrā pieteikumu informācijas par Sabiedrības patieso labuma guvēju  reģistrācijai. 
Brīdinājumā cita starpā arī norādīts, ka gadījumā, ja viena mēneša laikā Reģistrā netiks saņemts 
pieteikums informācijas par Sabiedrības patieso labuma guvēju reģistrācijai, Reģistrs var izbeigt 
Sabiedrības darbību, pamatojoties uz NILLTPFNL pārejas noteikumu 49.punktu. 

[2] 2019.gada 26.augustā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.6-12/102826 
(turpmāk – Apstrīdētais lēmums) izbeigt Sabiedrības darbību un reģistrēt komercreģistrā ziņas 
par Sabiedrības darbības izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, ka atbrīvota Sabiedrības 
valde, pamatojoties uz argumentu, ka līdz 2019.gada 26.augustam Reģistrā nav saņemts 
Sabiedrības pieteikums informācijas par tās patieso labuma guvēju reģistrācijai. Apstrīdētajā 
lēmumā cita starpā norādīts, ka saskaņā ar Komerclikuma 314.1 panta trešo daļu šis lēmums 
stājas spēkā viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas Sabiedrībai, ja lēmums nav likumā noteiktajā 
kārtībā apstrīdēts vai pārsūdzēts. 

[3] 2019.gada 10.oktobrī komercreģistrā tika ierakstītas ziņas par Sabiedrības darbības 
izbeigšanu un izmaiņām amatpersonu sastāvā, pamatojoties uz Apstrīdēto lēmumu. 

[4] 2019.gada 15.oktobrī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2019.gada 15.oktbora iesniegums 
(turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu.  

[5] 2019.gada 15.oktborī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2019.gada 15.oktobra pieteikums 
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(turpmāk – Pieteikums) informācijas par patieso labuma guvēju reģistrācijai. 
[6] 2019.gada 15.oktobrī Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 

Nr.203 tika izsludināts paziņojums par Sabiedrības darbības izbeigšanu, vienlaikus uzaicinot 
Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc tā publicēšanas dienas 
iesniegt Reģistrā pieteikumu par likvidatora iecelšanu. 

[7] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un likuma „Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta pirmo daļu, Reģistra galvenais valsts notārs 
kā iestādes augstākā amatpersona, izskatot lietu vēlreiz pēc būtības, pārliecinās par to, vai: 

1) iesniegti visi likumos paredzētie dokumenti, kurus reģistrē (pievieno lietai) vai uz 
kuru pamata izdara ierakstu komercreģistrā; 

2) dokumentam, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu 
komercreģistrā, ir juridisks spēks; 

3) tā dokumenta forma, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu 
komercreģistrā, atbilst normatīvajos aktos vai statūtos noteiktajam, ja normatīvais akts paredz 
iespēju noteikt statūtos konkrētu dokumenta formu; 

4) dokumentā, kuru reģistrē (pievieno lietai) vai uz kura pamata izdara ierakstu 
komercreģistrā, ietverto ziņu un noteikumu apjoms un saturs atbilst normatīvajiem aktiem un 
citiem reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem; 

5) Reģistrā nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis. 
Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14.panta ceturto daļu, 

ja tiek konstatēts, ka nav ievērotas šā panta pirmās daļas prasības, bet šie trūkumi ir novēršami, 
Reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanas vai dokumentu reģistrācijas 
(pievienošanas lietai) atlikšanu un lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. 

NILLTPFNL 18.2 panta pirmajā daļā noteikts, ka patiesā labuma guvēja īstenotās 
kontroles dokumentāro pamatojumu iesniedz pēc Reģistra pieprasījuma, lai tas varētu 
pārliecināties par iesniegtās informācijas ticamību. Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta 
pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj dokumenta 
autora parakstu. Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piektā daļā noteikts, ka elektronisko 
dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs 
elektroniskais paraksts un laika zīmogs. 

Kopā ar Pieteikumu Reģistrā iesniegta elektroniski neparakstīta un neapliecināta 
“Lursoft” izdruka, kas apliecina patiesā labuma guvēja Kestutis Žukaitis īstenoto kontroli – 
īpašumtiesības UAB “Hidrobalt”. Tātad šādam neparakstītam dokumentam nav juridiska spēka, 
arī pašas “Lursoft” izdrukas apakšā ir norādīts, ka tai nav juridiska spēka. Līdz ar to iesniedzams 
dokuments ar juridisku spēku, kas apliecina patiesā labuma guvēja īstenoto kontroli. 

Sabiedrībai vienlaikus nosakāms termiņš līdz 2019.gada 2.decembrim konstatētā 
trūkuma novēršanai. 

[8] Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 
64.panta otro daļu, attiecīgi lēmuma pieņemšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz 
2019.gada 20.decembrim. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 

189.panta pirmo daļu šo lēmumu daļā par Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pieņemšanas 
termiņa pagarināšanu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tiesā. Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 
19.pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 
Galvenā valsts notāre G.Paidere 

 
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 
Aužele 67031789 
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