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NORAKSTS 

Lieta Nr.A420431512 

(A02251-13/25) 

 

 

 

 

ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA 

RĪGAS TIESU NAMS 

 

 

S P R I E D U M S  

LATVIJAS TAUTAS VĀRDĀ 

 

Rīgā 2013.gada 12.aprīlī  

 

Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā:  

tiesnesis M.Markovs, 

 

piedaloties pieteicējas SIA „/Nosaukums/” pārstāvim E.V. un atbildētāja Latvijas Republikas 

pusē pieaicinātās iestādes Uzņēmumu reģistra pārstāvei I.A., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc SIA „/Nosaukums/” 

(turpmāk – pieteicēja) pieteikuma par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, uzliekot par 

pienākumu Uzņēmumu reģistram veikt izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2012.gada 9.februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) 

saņemts pieteicējas  pieteikums par izmaiņām pieteicējas statūtos un par pamatkapitāla 

palielināšanu, kā arī par dalībnieku reģistra pievienošanu pieteicējas reģistrācijas lietai. 

2012.gada 14.februārī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.21-6/20110 (turpmāk 

– Sākotnējais lēmums) atlikt izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā.  

2012.gada 15.martā Reģistrā saņemts pieteicējas iesniegums, kurā lūgts Sākotnējo 

lēmumu atcelt.  

 

[2] Ar Reģistra galvenā valsts notāra 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.1-5/57 (turpmāk – 
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Lēmums) nolemts atcelt Sākotnējo lēmumu daļā par Dalībnieku reģistra neatbilstību 

normatīvajiem aktiem. Pārējā daļā noteikts termiņš Lēmumā konstatēto trūkumu novēršanai 

līdz 2012.gada 15.jūnijam.Lēmumā norādīti turpmāk minētie argumenti. 

[2.1] Pieteicējas pamatkapitālā tiek ieguldītas prasījuma tiesības, kas ir bezķermeniska 

lieta, un pamatkapitāls šajā gadījumā tiek palielināts ar mantisko ieguldījumu – saistību starp 

pieteicēju un kreditoriem.  

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla palielināšanas gadījumā 

piemērojami Komerclikuma 151.-154.panta noteikumi. Komerclikuma 154.panta pirmajā daļā 

noteikts, ka mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta 

mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā. 

Secināms, ka izskatāmajā gadījumā ir nepieciešams mantiskā ieguldījuma novērtējums 

atbilstoši Komerclikuma 154.panta pirmajai daļai, jo Maksātnespējas likumā nav noteikts 

pretējais. Tiesas apstiprināts tiesiskās aizsardzības procesa plāns neatceļ mantiskā ieguldījuma 

novērtēšanas nepieciešamību. Jāņem vērā, ka prasījuma vērtība ir tikai viena no lietām, kas 

tiek norādīta atzinumā par mantiskā ieguldījuma novēršanu. 

[2.2] Pamatots ir pieteicējas arguments, ka Dalībnieku reģistrā jaunajiem dalībniekiem 

nav nepieciešams norādīt daļu apmaksas termiņu, bet datumu, kad dalībnieks veicis daļu 

apmaksu pilnā apmērā. Daļu apmaksas termiņu jānorāda attiecībā uz tiem dalībniekiem, kas 

vēl nav veikuši savu daļu apmaksu pilnā apmērā pēc pamatkapitāla palielināšanas. Tomēr 

minētais arguments nav tāds, lai uz tā pamata atceltu Sākotnējo lēmumu, jo šis arguments 

nebūtu ietekmējis Sākotnējā lēmuma lemjošo daļu, ņemot vērā, ka iesniegtajos dokumentos 

konstatēti arī citi trūkumi. 

 

[3] Nepiekrītot Lēmumam, pieteicēja vērsās Administratīvajā rajona tiesā. Pieteikumā 

norādīti turpmāk minētie apsvērumi. 

[3.1] Pieteicējas pamatkapitāls tiek palielināts, kapitalizējot nenodrošināto kreditoru 

prasījuma tiesības. No Komerclikuma 151.panta un 153.panta izriet, ka nenodrošināto 

kreditoru prasījuma tiesību kapitalizācija pielīdzināma mantiskā ieguldījuma veikšanai 

pieteicējas pamatkapitālā.  

[3.2] Ja pamatkapitāla palielināšana tiek veikta tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros, 

pieteikumam par pamatkapitāla palielināšanu nav nepieciešams pievienot dokumentu, kas 

apliecina ieguldījuma vērtību un nav nepieciešams norādīt novērtēšanas metodes, jo visi fakti 

apstiprināti ar tiesas nolēmumu. 

[3.3] Ja kreditoriem, kuri vēlas iegūt jaunās parādnieka daļas, pamatojoties uz 

Maksātnespējas likuma 39.panta pirmo daļu, būtu jāveic savu prasījuma tiesību novērtēšana 

saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem, tiktu pārkāpts Maksātnespējas likuma 6.panta 

5.punktā norādītais efektivitātes princips. 

 

[4] Tiesai sniegtajos rakstveida paskaidrojumos Reģistrs lūdz pieteikumu noraidīt un 

pamatojas uz Sākotnējā lēmumā un Lēmumā minētajiem argumentiem. Papildus norāda uz 

2011.gada 16.septembra Reģistra konsultatīvās padomes sēdē izteiktajiem viedokļiem par 

piemērojamajām tiesību normām, palielinot pamatkapitālu tiesiskās aizsardzības procesa 
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laikā. 

 

[5] Tiesas sēdē pieteicējas pārstāvis pieteikumu uzturēja, pamatojoties uz tajā 

norādītajiem apvērumiem. 

Reģistra pārstāve tiesas sēdē pieteikumu neatzina, pamatojoties uz Lēmumā un 

rakstveida paskaidrojumos norādītajiem argumentiem.  

 

Motīvu daļa 

 

[6] Tiesa pārbaudījusi lietas materiālus un noklausījusies procesa dalībnieku 

paskaidrojumus, atzīst, ka pieteikums nav pamatots un ir noraidāms. 

 

[7] No lietas materiāliem izriet, ka pieteicēja 2012.gada 9.februārī iesniedza 

pieteikumu par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā, norādot, ka nepieciešams reģistrēt 

pamatkapitāla palielināšanu (lietas 68. – 68.lapa). No pieteikumam pievienotajiem 2012.gada 

12.janvāra pieteicējas pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem Nr.12/01/2012 izriet, ka 

pamatkapitāls tiek palielināts, kapitalizējot kreditoru prasījumus saskaņā ar Maksātnespējas 

likuma 39.panta pirmo daļu (lietas 44.lapa). 

Reģistrs pieņēmis lēmumu atlikt izmaiņu reģistrēšanu Komercreģistrā, jo pieteikumam 

nav pievienots atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu. Pieteicēja uzskata, ka 

atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtējumu nav nepieciešams pievienot, jo 

pamatkapitāla palielināšana veikta tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros un tiesiskās 

aizsardzības pasākumu plānu apstiprinājusi tiesa. 

Lietā nav strīds par lietas faktiskajiem apstākļiem. Lietā izšķirams strīds, vai 

nepieciešams iesniegt atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtējumu, ja sabiedrības 

pamatkapitāls tiek palielināts tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros. 

 

[8] Saskaņā ar Komerclikuma 201.pantu sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

pamatkapitāla palielināšanas gadījumā piemērojami šā likuma 151.-154.panta noteikumi.  

Saskaņā ar Komerclikuma 151.panta pirmo daļu pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai 

mantisku ieguldījumu. 

Saskaņā ar Komerclikuma 153.panta pirmo daļu par mantiskā ieguldījuma priekšmetu 

var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai bezķermeniska lieta, kuru var izmantot 

sabiedrības komercdarbībā.  

Saskaņā ar Civillikuma 841.pantu lietas ir ķermeniskas vai bezķermeniskas. 

Bezķermeniskas lietas ir dažādas personiskas, lietu un saistību tiesības, ciktāl tās ir mantas 

sastāvdaļas. 

No iepriekš minētajām tiesību normām izriet, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

pamatkapitālu var palielināt, veicot mantisku ieguldījumu vai ar apmaksu naudā. Veicot 

mantisku ieguldījumu, pamatkapitālā var ieguldīt ķermeniskas lietas vai arī lietu vai saistību 

tiesības. 

No pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem ir redzams, ka pieteicējas pamatkapitāls 
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tiek palielināts, kapitalizējot parādu pieteicējas kreditoriem. Parādu kapitalizācijas gadījumā 

pieteicējas kreditori daļēji atsakās no savām prasījuma tiesībām pret pieteicēju, iegūstot 

pieteicējas kapitāla daļas. Tādējādi pamatkapitālā tiek ieguldītas prasījuma tiesības, kas ir 

bezķermeniska lieta, un pamatkapitāls šajā gadījumā tiek palielināts ar mantisko ieguldījumu 

– saistību starp pieteicēju un kreditoriem. 

 

[9] Saskaņā ar Komerclikuma 154.panta pirmo daļu mantisko ieguldījumu novērtē un 

atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.  

No iepriekš minētās tiesību normas izriet, ka izskatāmajā lietā pieteicējai ir 

nepieciešams mantiskā ieguldījuma novērtējums atbilstoši Komerclikuma 154.panta pirmajai 

daļai. 

Tiesas ieskatā nav pamatots pieteicējas viedoklis, ka nav nepieciešams veikt mantiskā 

ieguldījuma novērtējumu, jo pamatkapitāla palielināšana tiek veikta saskaņā ar tiesiskās 

aizsardzības pasākumu plānu. 

Izskatāmajā lietā ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ietvaros saskaņā ar 

Maksātnespējas likuma 38.panta pirmās daļas 3.punktu tiek veikta pieteicējas pamatkapitāla 

palielināšana –pamatkapitālā tiek ieguldītas kreditoru prasījuma tiesības pret pieteicēju. Tiesas 

ieskatā jebkurā gadījumā sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla palielināšanas 

gadījumā piemērojami Komerclikuma 151.–154.panta noteikumi. Tiesas ieskatā, ja ne 

Maksātnespējas likumā, ne Komerclikumā nav noteikts pretējais, ka gadījumos, kad tiesiskās 

aizsardzības procesa ietvaros tiek palielināts sabiedrības pamatkapitāls, nav nepieciešams 

atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu, nav pamata nepiemērot Komerclikuma 

noteikumus par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu. Tiesas apstiprināts tiesiskās aizsardzības 

procesa plāns nav pamats atkāpties no Komerclikumā noteiktās pamatkapitāla palielināšanas 

kārtības. 

 

[10] Komerclikuma 154.panta ceturtajā daļā noteikts, ka atzinumā par mantiskā 

ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, norāda mantas 

piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver atzinumu par 

mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidiem.  

Saskaņā ar Maksātnespēja likuma 40.panta ceturto daļu tiesiskās aizsardzības procesa 

pasākumu plānā cita starpā norāda visas parādnieka maksājumu saistības un to pamatu (..) tās 

parādnieka maksājumu saistības, kuru atmaksas vai izpildes termiņš iestājies pirms tiesiskās 

aizsardzības procesa uzsākšanas vai iestāsies tiesiskās aizsardzības procesa laikā (..) 

maksājumu saistības, par kurām parādnieks sniedzis galvojumus (..)parādnieka saistības, 

kuras nav maksājuma saistības, bet kuru rezultātā mainās parādnieka aktīvu sastāvs (..).  

No iepriekš minētajām tiesību normām izriet, ka prasījuma vērtība ir tikai viens no 

elementiem, kuru norāda gan atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu, gan tiesiskās 

aizsardzības procesa pasākumu plānā. Atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu tiek 

norādīta arī mantas piederība, proti, tiek pārbaudīta prasījuma pamatotība, kā arī attiecināmība 

uz sabiedrības komercdarbības veidiem. Tādējādi mantiskā ieguldījuma novērtēšana nav tikai 

prasījuma vērtības noteikšana, bet gan plašāks jēdziens. Līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka 
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tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšana var aizstāt atzinumu par 

mantiskā ieguldījuma novērtēšanu. 

 

[11] Ņemot vērā iepriekš minēto, tiesa atzīst, ka pieteicēja nav iesniegusi visus 

nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrēšanai Komercreģistrā, tāpēc pieteikums par 

labvēlīga administratīvā akta izdošanu ir noraidāms. 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 246.-251.pantu, Administratīvā rajona 

tiesa 

 

nosprieda: 

 

noraidīt SIA „/Nosaukums/” pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, 

uzliekot par pienākumu Uzņēmumu reģistram veikt izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā. 

 

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no 

sprieduma sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā. 

 

 

Tiesnesis        (paraksts)                     M.Markovs 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas tiesnesis                 M.Markovs 

Rīgā, 2013.gada 12.aprīlī 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

 

  

 

  

 


