
Uzziņa par tiesību akta projektu Vadības komitejai 

 

25.09.2019. 

 

№ Sniedzamā informācija Informācija par projektu 

 Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 

noteikumos Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu 

raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru””. 

1.  

Projekta izstrādes 

nepieciešamības 

pamatojums 

2020.gada 1.janvārī spēkā stāsies grozījumi Publiskas personas 

kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā (turpmāk – 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likums). Saskaņā ar grozījumiem 

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma: 

1) 8.panta pirmās daļas 5.punktā – atkarīgās kapitālsabiedrības 

valdes un padomes locekļu skaitu, mēneša atlīdzību, prēmiju 

un atsaukšanas pabalstu nosaka, ievērojot valdes un padomes 

locekļiem šajā likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru 

kabineta noteikumos paredzētos ierobežojumus;  

 

2) 106.pantā – padomes locekļu skaits ir ne mazāks kā trīs, bet 

ne lielāks kā septiņi. Ministru kabinets nosaka padomes 

locekļu skaitu atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem 

rādītājiem. 

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.791 “Noteikumi par 

publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši 

kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un 

padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, lai 

grozījumi noteikumos varētu stāties spēkā 2020. gada 1. janvārī. 

2.  

Vadības darba plāna 

uzdevuma numurs un tā 

izpildes termiņš (ja 

nepieciešams) 

Nav. 

3.  

Projekta īss saturs Atbilstoši grozījumiem Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā no 

2020.gada 1.janvāra ne tikai publiskas personas kapitālsabiedrību 

un publiski privāto kapitālsabiedrību, bet arī to atkarīgo 

kapitālsabiedrību  valdes un padomes locekļu skaitam un mēneša 

atlīdzības maksimālajam apmēra noteikšanai jāpiemēro Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.791 “Noteikumi 

par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto 

kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši 

kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un 

padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”. Tāpēc ir 

izstrādāts Ministru kabinets noteikumu projekts “Grozījumi 

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr.791 

“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski 

privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu 

atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, 

valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru””. 

Ņemot vērā grozījumus Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

106.pantā, ar noteikumu projektu tiek veikti attiecīgi grozījumi 



noteikumu pielikumā, nosakot, ka vidējā kapitālsabiedrībā 

padomes locekļu skaits ir ne vairāk kā trīs, savukārt lielā 

kapitālsabiedrībā ne vairāk kā septiņi. 

Vienlaikus ar noteikumu projektu tiek veiktas izmaiņas noteikumu 

8.punktā, nosakot atlaišanas pabalsta apmēru, kādu valdes 

priekšsēdētājs un valdes locekļi var saņemt, pamatojoties uz darba 

līgumu vienotās mēneša atlīdzības saņemšanas gadījumā. 

4.  
Iespējamie risinājuma 

varianti (ja nepieciešams) 

Viens risinājuma variants. 

5.  
Par projektu nosakāmā 

atbildīgā amatpersona 

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne 

6.  

Nosakāmais projekta 

sagatavotājs (ja 

nepieciešams) 

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte Solvita Štrāle 

(tālr.67082920, e-pasts: Solvita.Strale@pkc.mk.gov.lv) 

7.  

Darba grupas vadītājs un 

iespējamais sastāvs (ja 

nepieciešams) 

Darba grupas veidošana nav nepieciešama. 

8.  Sabiedrības līdzdalība Sabiedrība viedokļus var sniegt līdz 10.10.2019. 

9.  

Ministrijas 

struktūrvienības un 

padotības iestādēm ar 

kurām projekts jāsaskaņo 

Nozaru ministrijas, izņemot Ārlietu ministriju un Aizsardzības 

ministriju, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu 

asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Baltijas Korporatīvās 

pārvaldības institūta Latvijas pārstāvniecība. 

10.  Saskaņošanas termiņš Nosūtīts saskaņošanai 25.09.2019, saskaņot līdz 10.10.2019. 

11.  

Prognozējamā projekta 

finansiālā ietekme uz 

valsts budžetu 

Noteikumu projekts neparedz ietekmi uz valsts budžetu. 

12.  
Tiesību akta pieņemšanas 

kalendārais plāns 

Izsludināts VSS: 17.10.2019.  

Iesniegts MK: 15.11.2019. 

13.  Politikas joma Budžeta un finanšu politikas joma. 

14.  

Uzziņas sagatavotājs Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte Solvita Štrāle 

(tālr.67082920, e-pasts: Solvita.Strale@pkc.mk.gov.lv) 

 

 

Dz.Gasūne, Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja 

Tālrunis, 67082920, e-pasts: Dzintra.Gasune@pkc.mk.gov.lv 

Uzziņa iesniegta 25.09.2019. 


