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Rīgā
20.03.2015.
Informācija medijiem
Uzņēmumu reģistrs informēs par aktualitātēm Komerclikuma grozījumos
„Uzņēmēj, sakārto papīrus elektroniski!” – ar šādu saukli semināros „Attālināti un droši”,
kas E-prasmju nedēļas ietvaros notiks Liepājā un Ventspilī, piedalīsies Uzņēmumu reģistrs,
informējot par aktualitātēm Komerclikuma grozījumos, kas paredz uzņēmējiem jaunu
prasību izpildi.
Uzņēmēju aktivitāte jauno prasību izpildē vēl vērtējama kā zema
Komerclikuma pašreizējā redakcija nosaka komersantiem līdz 2015.gada 30.jūnijam iesniegt
Uzņēmumu reģistrā informāciju par dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu, savukārt līdz
2016.gada 30.jūnijam veikt pamatkapitāla pārreģistrāciju eiro. Kā atzīst Uzņēmumu reģistra
pārstāvji, uzņēmēju aktivitāte vēl joprojām vērtējama kā zema gan trūkstošās informācijas, gan
laika rezerves dēļ. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra informāciju, līdz 2015.gada 20.martam Latvijā
dalībnieku reģistru iesnieguši 29% uzņēmumu, un 10% veikuši pamatkapitāla pārreģistrāciju
eiro, savukārt Kurzemes plānošanas reģionā pārreģistrāciju veikuši 12% komersantu, un
dalībnieku reģistra nodalījumu iesnieguši 36% komersantu no tiem, komersanti, uz kuriem
iepriekš norādītās prasības attiecas.
Aicina uzņēmējus apmeklēt seminārus Liepājā un Ventspilī
„Uzņēmumu reģistrs ir ieinteresēts, lai uzņēmēji ne tikai izprastu jauno prasību nepieciešamību,
bet arī nodrošinātu to izpildi sev visērtākajā formātā,” norāda Guna Paidere, LR Uzņēmumu
reģistra galvenā valsts notāre. Tieši tāpēc arī Uzņēmumu reģistra pārstāvji šogad piedalās un
aicina ikvienu interesentu apmeklēt E-prasmju nedēļas ietvaros rīkotos seminārus „Attālināti un
droši”, lai informētu par aktualitātēm, atbildētu uz uzņēmēju jautājumiem un veicinātu
informētību par darījumu kārtošanu e-vidē.
Seminārus organizē Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera sadarbībā ar Uzņēmumu reģistru, Swedbank un AS SEB Banka. Seminārs
Liepājā notiks 25.martā plkst.11:00 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Dienvidkurzemes seminārā telpās, Graudu ielā 17/19 (pieteikšanās līdz 23.martam:
kristine.zabe@chamber.lv) un Ventspilī 26.martā plkst. 10:00 Ventspils Digitālā centra telpās,
Akmeņu ielā 3 (pieteikšanās līdz 25.martam: semināri.ventspils@chamber.lv).
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