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Sadarbība ar LLKA 

Izdevīgāki piedāvājumi: 
1. Lursoft abonēšanai (www.lursoft.lv) 

2. Klientu uzraudzībai jeb monitoringam (www.klientuportfelis) 

3. Iespējai brīdināt un publicēt parādniekus Lursoft kavēto 
maksājumu datubāzē 

4. Datubāžu izveides un aktualizēšanas pakalpojumiem 

 



Statistika valstī un nozarē 

Valstī: 
Ierosināto maksātnespējas procesu skaits: 

  +7,4% (2015/2014)  

   +45,5% (2015/2011) 

Kopā: 2015. gadā gandrīz 2500 maksātnespējas procesu 

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē (sešu 
mēnešu periodā): 

– 9 pasludināti maksātnespējas procesi 

– 19 gadījumos apturēta saimnieciskā darbība 

– 31 likvidēts uzņēmums 

– 39 uzņēmumi Izslēgti no PVN reģistra 

 



Uzņēmuma datu pārbaude www.lursoft.lv 

 

• Uzticamība – informācija ir juridiski pamatota  

• Aktualitāte - informācija tiek aktualizēta no oficiāliem avotiem 
un reģistriem 

• Plašums - integrēti aptuveni 40 informācijas oficiāli reģistri kā 
arī mūsu partneru informācija 

 



Lursoft abonentu informācijas pārbaudes 
iespējas (piemērs - ZS «Bērzi») 

  Tiesa Datums Prasītājs Atbildētājs 

1 Rīgas rajona tiesa Siguldā 07.10.2015 Mežvedis, SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS, Jānis Strautnieks, Zane 

Dreimane 

2 Rīgas rajona tiesa Siguldā 24.09.2015 GRINTA, SIA BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

3 Rīgas rajona tiesa Siguldā 24.09.2015 
OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, 

SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

4 Rīgas rajona tiesa Siguldā 25.09.2015 GRINTA, SIA BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

5 Rīgas rajona tiesa Siguldā 25.09.2015 
OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, 

SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

6 Rīgas rajona tiesa Siguldā 25.08.2015 GRINTA, SIA BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

7 Rīgas rajona tiesa Siguldā 18.06.2015 Mežvedis, SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS, Jānis Strautnieks, Zane 

Dreimane 

8 Rīgas rajona tiesa Siguldā 18.06.2015 JA 2015, SIA BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

9 Rīgas rajona tiesa Siguldā 09.06.2015 Mežvedis, SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS, Jānis Strautnieks, Zane 

Dreimane 

10 Rīgas rajona tiesa Siguldā 09.06.2015 JA 2015, SIA BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

11 Rīgas rajona tiesa Siguldā 07.05.2015 Mežvedis, SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS, Jānis Strautnieks, Zane 

Dreimane 

12 Siguldas tiesa 24.09.2015 
OTAŅĶU DZIRNAVNIEKS, 

SIA 
BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

13 Siguldas tiesa 29.01.2015 KGM, SIA BĒRZI, Rīgas rajona Mālpils pagasta ZS 

Publiskās informācijas pārbaudes iespējas ne vienmēr spēj atklāt uzņēmuma faktisko stāvokli. Piemērā, uzņēmumam, kam 2015. 
gada jūlijā pasludināta maksātnespēja, jau iepriekš tika nozīmētas tiesu sēdes par parādu piedziņām un prasības nodrošinājumiem 
no 5 dažādiem kreditoriem. Redzam, ka sēdes vairākumā gadījumu ir nozīmētas uz otro pusgadu, bet izmantojot monitoringu par 
šīm sēdēm varēja uzzināt jau gada sākumā un pat iepriekš (skat. nākamo slaidu). Tātad, vairāk kā pusgadu pirms maksāntespējas 
pasludināšanas jau bija pieejama informācija, kas norādīja uz attiecīgā uzņēmuma maksātnespējas problēmām. 



Lursoft monitorings (ZS «Bērzi») 

Monitoringa paziņojumu datums un notikums Atšifrējums 

07.07.2015 Maksātnespējas procesa pasludināšana   
07.07.2015 Administratora iecelšana maksātnespējas procesa lietā   

16.06.2015 Nozīmēta sēde   

13.06.2015 Nozīmēta sēde   

12.06.2015 Nozīmēta sēde   

10.06.2015 Pieteikts kā administrēšanai vakantais maksātnespējas subjekts   

10.06.2015 Nozīmēta sēde   

10.06.2015 Nozīmēta sēde   

31.05.2015 Nozīmēta sēde Būtība: parāda piedziņa, prasības nodrošinājums 

31.05.2015 Nozīmēta sēde Būtība: prasības nodrošinājums, parāda piedziņa 

28.05.2015 Pieejams ievadīts gada pārskats - PZA   

28.05.2015 Pieejams ievadīts gada pārskats - Bilance   

20.05.2015 Dzēsta komercķīla (100112907)   

20.05.2015 Dzēsta komercķīla (100112908)   

20.05.2015 Dzēsta komercķīla (100109126)   

08.05.2015 Nozīmēta sēde Būtība: parāda piedziņa 

…   

07.01.2015 Nozīmēta sēde Būtība: parāda piedziņa 

07.01.2015 Nozīmēta sēde Būtība: parāda piedziņa 

22.12.2014 Nozīmēta sēde   

03.07.2014 Pieteikts kā administrēšanai vakantais maksātnespējas subjekts   

21.06.2014 Nozīmēta sēde   

Uzskatāms piemērs tam, kā ar monitoringa palīdzību iespējams izvairīties no komercriskiem, 
saņemot operatīvu informāciju par saviem debitoriem un klientiem.  



Lursoft monitoringa iespējas 

• Reģistrācijas datu izmaiņas 

• Likvidācijas un reorganizācijas 

• Maksātnespējas monitorings 

• Nodrošinājumu monitorings 

• PVN reģistra un saimnieciskās darbības apturēšanas monitorings 

• Gada pārskatu iesniegšana 

• Tiesu sēdes 

• Lursoft kavēto maksājumu monitorings 

• Personu monitorings 

• Uzņēmumu akcīzes preču licenču monitorings u.c. 

Informācija - https://www.lursoft.lv/lv/monitorings 



Personu saistības ar uzņēmējdarbību 

Pakalpojuma apraksts - https://www.lursoft.lv/lv/saistibu-grafa-piemers 



Citas datubāzes 

• Eiropas biznesa reģistrs 
https://www.lursoft.lv/lv/eiropas-biznesa-registrs   

• Traktortehnikas un Ganāmpulku reģistrs 
https://www.lursoft.lv/lv/ganampulku-registrs 
https://www.lursoft.lv/lv/traktortehnikas-registrs   

• Zemesgrāmata un Kadastrs 
https://www.lursoft.lv/lv/zemesgramata    
https://www.lursoft.lv/lv/kadastrs  

• CSDD u.c. 
https://www.lursoft.lv/lv/csdd  

• Laikrakstu bibliotēka 
https://www.lursoft.lv/lv/laikrakstu-biblioteka  
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Šaubīgie debitori un parādnieki – kā ar tiem 
cīnīties? 

 

Parādu atguves 
efektivitāte > 40% 



 

 Efektīvs rīks, lai atgūtu kavētos maksājumus 

 Zemas izmaksas 

 Vienkārši administrējams 

 

Datu ievade Brīdinājums 
Parādnieka 

reakcija ? 

Debitoru portfelis – kavēto maksājumu 
datubāze 

Informācija par pakalpojumu - https://www.lursoft.lv/lv/debitoru-portfelis 



 
 Debitora rekvizīti (SIA «ABC», Reģ.nr 40003053936) 

 Pamatojošā dokumenta nr. (Rēķins AS1231) 

 Neapmaksātā summa (1000 Eur) 

 Nokavētais periods (01.05.2015) 

 

Datu 
ievade 

Debitoru portfelis 



Brīdinājums  

(10 dienas) 

Iespēja «laboties» 

Debitoru portfelis 



Parādnieka 
reakcija 

Nav reakcijas 
Apmaksa, 

vienošanās u.c. 

Debitoru portfelis 



1. Ievērojami lielākas atlaides - pamata abonentu atlaide un 
īpaša LLKA biedru atlaide sākot no 15% 

2. Bezmaksas monitorings - atkarībā no abonementa apjoma 

3. Iespēja bez maksas izmantot DP abonentiem (ar LLKA 
starpniecību arī ne-abonentiem) 

 

Piedāvājums LLKA biedriem 



Paldies par uzmanību! 

Korporatīvo klientu menedžeris 
Artūrs Doveiks 
E-pasts: arturs@lursoft.lv 
Telefons: +371 67844280 ; +371 20295512  

mailto:arturs@lursoft.lv

