
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Attālinātās akcionāru un dalībnieku sapulces 
Dalība, norise un balsošana 
 
 

Ņemot vērā pandēmijas radīto ārkārtas stāvokli un valstī noteiktos epidemioloģiskos 

pulcēšanās ierobežojumus, 2020.gada 22.martā stājās spēkā Grozījumi Komerclikumā 

(Grozījumi), kas paredz iespēju organizēt kapitālsabiedrību akcionāru un dalībnieku 

sapulces attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, kā arī balsot pirms sapulces 

norises.   

 

Grozījumi paredz sekojošas iespējas: 

| Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku un Akciju sabiedrības (AS) 

akcionāru (turpmāk abi kopā - Dalībnieku) balsošanas iespēja pirms sapulces 

(priekšbalsojumu nodošana).   

| Dalība un balsošana sapulces norises dienā, izmantojot elektroniskos saziņas 

līdzekļus.  

| Pilnīga pāreja uz elektroniskām sapulcēm, izslēdzot klātienes sapulces norisi. 

| Atvieglota valdes un padomes sēžu norises kārtība. 

  

https://likumi.lv/ta/id/313376-grozijumi-komerclikuma


Balsošana pirms Dalībnieku sapulces 

Tiesības balsot pirms Dalībnieku sapulces ir jauns institūts, kas praksē arvien biežāk tiek 

izmantots uzņēmumu vidū, plānojot kārtējās vai ārkārtas Dalībnieku sapulces. 

Komerclikums nosaka, ka sabiedrības Dalībniekiem ir tiesības rakstveidā (tai skaitā, 

izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus) balsot pirms Dalībnieku sapulces, ja: 

| balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj sabiedrībai nodrošināt sabiedrības 

Dalībnieka identifikāciju; 

| balsojums tiek saņemts sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms Dalībnieku 

sapulces. 

Būtiski minēt, ka Dalībniekam, kurš ir balsojis pirms sapulces, ir tiesības ierasties uz sapulci 

klātienē vai piedalīties attālināti un nodot balsi. Šādā gadījumā Dalībnieka iepriekš nodotais 

balsojums ir anulējams, un ir vērā ņemams sapulces laikā nodotais balsojums. 

Pēc Dalībnieka pieprasījuma Sabiedrība apstiprina iepriekš nodotās balsojuma veidlapas 

saņemšanu. Dalībnieki, kuri balso pirms Dalībnieku sapulces, vai arī piedalās Dalībnieku 

sapulcē, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, ir uzskatāmi par klātesošiem un 

ierakstāmi sapulces Dalībnieku sarakstā. 

 

Piedalīšanas un balsošana Dalībnieku sapulcē, izmantojot 

elektroniskās saziņas līdzekļus 

Grozījumi paredz, ka Dalībniekiem ir tiesības piedalīties sapulcē, izmantojot elektroniskās 

saziņas līdzekļus (piemēram, Skype, Zoom, Microsoft Teams), ja:  

| to nodrošina sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas; 

| to pieprasa Dalībnieki, kas kopā pārstāv vismaz 20% no sabiedrības pamatkapitāla 

un statūti neparedz mazāku pārstāvības normu; 

| tas ir noteikts sabiedrības statūtos, ka Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot 

jebkurā sapulcē, izmantojot attālinātos saziņas līdzekļus; 

| statūtos ir noteikts, ka Dalībnieku sapulces tiek rīkotas tikai elektroniski.* 

*Pilnīga pāreja uz e-sapulcēm (akcionāru piedalīšanās un balsošana tikai elektroniskajā vidē) ir 
iespējama tad, ja lēmumu par šādiem statūtu grozījumiem pieņem ar visu sabiedrības balsstiesīgo 
akcionāru piekrišanu. Vienlaikus minētie grozījumi statūtos neliedz sabiedrībai noteikt, ka atsevišķi 
jautājumi (piemēram, reorganizācija, statūtu grozījumi, pamatkapitāla palielināšana) var tikt 
pieņemti tikai klātienes sapulcēs, tai skaitā ar attālinātu dalību. 

 

Komerclikums neprecizē balsojuma nodošanas veidu un identifikācijas līdzekļus. Pēc 

analoģijas ir iespējams izmantot video identifikācijas metodi, kas izriet no Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējuma vai, piemēram, elektroniskās 

identifikācijas veidu, kas nostiprināts Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma 

regulējumā. 

 

Jebkurā gadījumā iepriekšēju balsojumu nodošana pirms sapulces vai sapulču attālināta 

norise neierobežo Dalībnieka tiesības, kas saistītas ar klasisku klātienes Dalībnieku sapulču 

norisi. Proti, Dalībniekiem ir tiesības, cita starpā, uzdot jautājumus, izteikt viedokli, 

iesaistīties diskusijās, kā arī likumā noteiktajā kārtībā iesniegt priekšlikumus papildu 

jautājumu iekļaušanai sapulces darba kārtībā. 

 

https://likumi.lv/ta/id/300147-kartiba-kada-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma-subjekts-veic-klienta
https://likumi.lv/ta/id/300147-kartiba-kada-noziedzigi-iegutu-lidzeklu-legalizacijas-un-terorisma-finansesanas-noversanas-likuma-subjekts-veic-klienta
https://likumi.lv/ta/id/278001-fizisko-personu-elektroniskas-identifikacijas-likums


Ņemot vērā attālināto sapulču elementa ieviešanu normatīvajā regulējumā, papildus 

informācijai, kas norādāma paziņojumā par Dalībnieku sapulces sasaukšanu saskaņā ar 

likumu, ieteicams apsvērt sekojošo: 

 

Atsauce uz 
epidemioloģisko 

situāciju valstī un 
spēkā esošajiem 
ierobežojumiem. 

Paziņojumā būtu iekļaujami fiziskās distancēšanās 

noteikumi un citi ievērojamie drošības pasākumi tiem 

Dalībniekiem, kas vēlas apmeklēt sapulci klātienē. 

Sabiedrība var lūgt klātienes Dalībniekiem sniegt 

apliecinājumu, ka pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklētas ar 

Covid-19 skartās teritorijas un nav bijusi saskarsme ar 

vīrusa kontaktpersonām, vai alternatīvi, lūgt uzrādīt 

sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas 

sertifikātu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem par 

Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Nostiprinātas tiesības 
nodot balsi pirms 

Dalībnieku sapulces. 

Paziņojumam par sapulces sasaukšanu ir pievienojama 

pilnvaras veidlapa un pieteikšanās veidlapa, kā arī ir 

nosakāma kārtība un termiņi kādā Dalībnieki var nodot 

balsi pirms Dalībnieku sapulces norises. Attiecīgi 

balsojuma veidlapa ir pievienojama pielikumā 

paziņojumam par sapulces sasaukšanu vai publicējamiem 

lēmumu projektiem. 

Dalībnieku 
reģistrēšana un 
identifikācija. 

Lai nodrošinātu Dalībnieku attālinātu (elektronisko) dalību 

sapulcē, paziņojumā ir norādāma kārtība kādā tiek veikta 

reģistrācija un identifikācija dalībai, izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus. Jāņem vērā, ka arī 

Dalībnieka pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības piedalīties 

un balsot sapulcē attālināti. 

 

 

Valdes un padomes sēžu darbības atvieglojumi 

Arī pirms Grozījumiem komerclikums neaizliedza izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus 

sēdēs, tomēr minētie Grozījumi zināmi atvieglo protokolu parakstīšanas prasības. 

Protokolu turpmāk var parakstīt sēdes vadītājs un vismaz viens sēdes dalībnieks (vai 

protokolētājs). Līdz ar to, nav nepieciešams visiem sēdes dalībniekiem parakstīt protokolu.  

 

Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta ceturtajai daļai dokuments, kurā 

jābūt vairāku personu parakstiem, iegūst juridisku spēku tad, kad to parakstījušas visas 

attiecīgās personas. Tādējādi ar Grozījumiem tiek atvieglots parakstīšanas process, jo īpaši 

gadījumos, kad, piemēram, kādam no sēdes dalībniekiem nav pieejams drošs 

elektroniskais paraksts.  

  

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/210205-dokumentu-juridiska-speka-likums


Dalībnieku sapulces organizēšanas process 
 

 

 

 

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar: 

 

 

 
Māris Vainovskis 
Vecākais partneris, zvērināts advokāts, 
Banku un finanšu tiesību un Kapitāla tirgu prakses grupas vadītājs  
 
: +371 67 280 102 
: +371 29 118 902 
@: maris.vainovskis@eversheds-sutherland.lv 

 

 
Justīne Ignatavičute 
Zvērināta advokāta palīgs, 
Banku un finanšu tiesību speciāliste  

 
: +371 67 280 102 
: +371 28 666 066 
@: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv 
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