
 

 

 
 

Rīgā 

Datums laika zīmogā, Nr.saņ.01-11/1205 

Uz 08.06.2015., Nr.45 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 
valdes priekšsēdētājam I.Jansonam 

birojs@llka.lv 
Par pārstāvības tiesību pārbaudi 

God. I.Jansona kungs! 

Latvijas Zvērinātu notāru padomē š.g. 3.jūlija sēdē izskatīja Jūsu aktualizēto jautājumu par 
to personu pārstāvības tiesību pārbaudi, kuras ierakstītas Uzņēmumu reģistrā, piemēram, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. 

Padome jau iepriekš ir identificējusi šo problēmu un aktualizējusi to gan Tieslietu ministrijā, 
gan Uzņēmumu reģistrā. Ņemot vērā to, ka zvērināti notāri datus no Uzņēmumu reģistra var 
saņemt tikai par maksu, pašlaik nav tehniskā risinājumu, lai Uzņēmumu reģistrs varētu nodrošināt 
zvērinātiem notāriem Uzņēmumu reģistra datu saņemšanu tiešsaistē. 

Uzņēmumu reģistra dati zvērinātiem notāriem tiešsaistē ir pieejami tikai no šā reģistra datu 
atkalizmantotājiem, kuru noslēgtie līgumi1 ar Uzņēmumu reģistru par datu atkalizmantošanu 
paredz, ka viņu publiskotajai informācijai ir informatīvs raksturs, un tai nav juridiska spēka. 

Saskaņā ar Notariāta likuma 5.pantu zvērināta notāra darbības ir vērstas uz to, lai 
nodrošinātu tiesisko drošību. Atbilstoši Notariāta likuma 83.panta otrajai daļai zvērināts notārs 
pārbauda pārstāvības tiesības tikai pēc publiskiem dokumentiem vai ierakstiem Komercreģistrā 
vai citos publiskos reģistros. Tāpēc zvērināts notārs nedrīkst pārbaudīt pārstāvības tiesības pēc 
Uzņēmumu reģistra vesto reģistru atkalizmantotāju sniegtajiem datiem, jo tiem ir tikai informatīvs 
raksturs, līdz ar to tie nav ticami. 

Lai risinātu Jūsu iesniegumā aktualizēto jautājumu pagājušā gada augustā Padome un 
Uzņēmumu reģistrs vienojās par pagaidu risinājumu, paredzot, ka Uzņēmumu reģistrs pēc 
zvērināta notāra elektroniska pieprasījuma saņemšanas vienas darbdienas laikā sagatavos un 
elektroniski nosūtīs zvērinātam notāram izziņu par Uzņēmumu reģistrā reģistrēto subjektu, t.sk. 
personas pārstāvības tiesībām. Ievērojot minēto, aicinām informēt Jūsu vadītās asociācijas biedrus 
par šo kārtību, aicinot vismaz vienu dienu iepriekš vienoties ar zvērinātu notāru par notariālās 
darbības izpildi. 

Vienlaikus informēju, ka Padome turpinās aicināt Uzņēmumu reģistru un Tieslietu 
ministriju rast efektīvu un ilgtspējīgu risinājumu, lai iespējami drīz nodrošinātu zvērinātiem 
notāriem iespēju nekavējoties, tiešsaistē saņemt Uzņēmumu reģistra datus. Dažādāku institūciju 
iesaiste, iespējams, varētu paātrināt risinājuma atrašanu, tāpēc aicinām arī Jūs vērsties Tieslietu 
ministrijā un Uzņēmumu reģistrā. 

Ar cieņu, 
priekšsēdētāja                                       S.Stīpniece 

Drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs 

Bogdāns 67 218 955 

                                                           
1 Pieejams saitē - http://www.ur.gov.lv/?a=1202&v=lv. 
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