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LATVIJAS KORPORATĪVĀS 
PĀRVALDĪBAS KODEKSS

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar 
informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot 
visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti 
lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru 
dalību akcionāru sapulcēs
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Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz 
sasniegt uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī 

nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību



AKCIONĀRU SAPULCES 
BŪTĪBA

Lēmumu 
pieņemšana

Diskusija ar 
citiem 

akcionāriem

Atbildības 
prasīšana no 
sabiedrības 

vadības

Dialogs ar 
sabiedrības 

vadību
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AR SAPULCĒM SAISTĪTĀS 
AKCIONĀRU TIESĪBAS

Tiesības 
piedalīties

• Klātienē vai 
attālināti

• Personīgi vai 
ar pārstāvja 
starpniecību

Tiesības 
balsot

• Sapulcē 
klātienē vai 
attālināti

• Rakstveidā 
pirms sapulces

Tiesības 
noteikt darba 

kārtību
• Darba kārtības 

papildināšana

• Alternatīvu 
lēmumprojektu 
iesniegšana

4

Tiesības uz informāciju



AR SAPULCĒM SAISTĪTĀS 
AKCIONĀRU TIESĪBAS

Tiesības uz informāciju
• Savlaicīga informācija par sapulces norisi un darba 

kārtību

• Lēmumu projektu un paskaidrojošo materiālu savlaicīga 
saņemšana

• Jautājumu uzdošana pirms sapulces vai sapulces laikā

• Iesaiste diskusijā, tiesības izteikties un uzklausīt citu 
akcionāru un vadības viedokļus

• Vadības dalība sapulcē
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AR SAPULCĒM SAISTĪTO TIESĪBU 
MIJIEDARBĪBA

Vienas tiesības ierobežojums neatņem un neierobežo citas
akcionāra tiesības, kas saistītas ar akcionāru sapulcēm

Akcionāru attālināta dalība akcionāru sapulcē ir 
organizējama, nodrošinot visas akcionāra tiesības, kas 
saistītas ar akcionāru sapulcēm
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TIESĪBU IEROBEŽOJUMI

ATTĀLINĀTA DALĪBA



ATTĀLINĀTA DALĪBA UN 
BALSOŠANA

Balsošana 
pirms sapulces

• Likums

• Klātienes vai 
neklātienes 
sapulce

• Akcionāra 
tiesības

Elektroniska 
dalība un 
balsošana

• Valdes iniciatīva/ 
akcionāru 
pieprasījums/ 
statūti

• Klātienes sapulce

• Akcionāra 
tiesības

E-sapulces

• Statūti 
(vienbalsīgi)

• Neklātienes 
sapulce

• Akcionāra 
pienākums
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AR SAPULCĒM SAISTĪTO TIESĪBU 
AIZSARDZĪBA

•Akcionāra tiesību aizskārums
 nevis formāls sapulces sasaukšanas vai norises pārkāpums

•Lēmuma prettiesiskums 
 akcionāra nepatika pret lēmumu nav lēmuma defekts

•Komerclikums
 valdes un padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam 

un rūpīgam saimniekam (169.p.)
•Civillikums 

 katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu 
darbību vai bezdarbību ir nodarījis (1779.p.)
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AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMA APSTRĪDĒŠANA

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA



LAI VEIKSMĪGAS SAPULCES!
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Paldies!

Jautājumi? Ierosinājumi!

baiba.lielkalne@tm.gov.lv

mailto:baiba.lielkalne@tm.gov.lv
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