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Eiropas maksājuma rīkojuma pro-
cedūra  
Attiecībā uz Eiropas Savienības 
civilajiem un komercjautājumiem 
2008. gada 12. decembrī stājas spēkā 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 1896/2006, ar ko izveido 
Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru. 
Šīs regulas nolūks ir vienkāršot, 
paātrināt un samazināt tiesāšanās 
izdevumus pārrobežu lietās attiecībā 
uz neapstrīdētiem fi nanšu prasījumiem. 
Eiropas maksājuma rīkojums ļauj 
kreditoriem efektīvi atgūt parādus. Vienas 
dalībvalsts uzņēmums savas mītnes 
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valsts tiesā var iesniegt pieteikumu 
Eiropas maksājuma rīkojumam un 
pieprasīt maksājuma rīkojuma izpildi 
citās dalībvalstīs, ja atbildētājs neapstrīd 
prasījumu.

Pieteikumi Eiropas maksājuma rīkojumam 
jāiesniedz atbilstoši standarta veidlapai. 
Tiesa, kas saņēmusi pieteikumu, 
pārbauda, vai prasības ir izpildītas un vai 
prasījums šķiet pamatots. Ja prasības 
ir izpildītas, parasti 30 dienu laikā pēc 
pieteikuma iesniegšanas tiesa izdos 
Eiropas maksājuma rīkojumu, izmantojot 
standarta veidlapu. Maksājuma rīkojums 
tiks iesniegts atbildētājam, un viņam ir 
iespēja samaksāt pieprasīto summu vai 
to apstrīdēt, un no rīkojuma piegādes 
30 dienu laikā iesniegt paziņojumu par 
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Cienījamie lasītāji! 

Ar prieku piedāvājam Jums Sorainen Tiesību Apskatu Nr. 52 par jaunākajām 
izmaiņām Baltijas un Baltkrievijas tiesību vidē. 

Šodien, kad Baltijas ekonomika iekļuvusi skarbos apstākļos gan vietējo notikumu 
rezultātā, gan globālās fi nanšu krīzes ietekmes dēļ, ir divtik svarīgi būt labi 
informētam par lēmumiem, ko pieņēmušas valdības institūcijas. Jo īpaši tādēļ, ka 
šādi lēmumi varētu būt pieņemti daudz īsākā laikā un ar mazākām sabiedriskām 
diskusijām, kā esam pieraduši. Ticam, ka ar šo tiesību apskatu varam palīdzēt 
saviem lasītājiem tikt galā ar šo uzdevumu. 

Mēs rūpīgi sekojam līdzi Baltijas un Baltkrievijas tirgus attīstībai, un papildus 
ikdienas darbam Sorainen juristi aktīvi iesaistās viedokļu apmaiņā par jaunām 
likumdošanas iniciatīvām dažādos forumos, un samērā bieži mūsu darba rezultātā 
tiek grozīti pastāvošie likumi vai jaunie likumprojekti, tādējādi palīdzot uzlabot 
komercdarbības vidi. 

Turklāt mūsu biroja vārdā es vēlētos apliecināt, ka Sorainen darba grupas ir 
vislabāk informētas par jaunumiem ekonomikas attīstībā un gatavas palīdzēt 
mūsu klientiem arvien sarežģītākos uzdevumos, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
komercdarbības nepārtrauktību un turpmāku izaugsmi, pat ja tā ir komercdarbības 
restrukturizēšana vai fi nanšu vienošanās, nodokļu plānošana, reorganizēšana, 
maksātspēja vai jebkurš cits jautājums, ko izraisa tirgus izmaiņas. Ik dienu pieaug 
mums uzdoto jaunu uzdevumu skaits, kas izriet no pieņemtajiem lēmumiem, kuru 
pamatā ir jaunie ekonomikas apstākļi, tādējādi paužot mūsu klientu uzticēšanos 
mūsu kompetencei un spējām sniegt efektīvus risinājumus jebkurā komercdarbības 
jautājumā. 

Ar cieņu,  

Eva Berlaus-Gulbe
Partnere, Sorainen Baltijas un Baltkrievijas korporatīvo konsultāciju prakses grupas 
vadītāja
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iebildumu. Ja tiek iesniegts paziņojums 
par iebildumu, tiesvedība turpinās 
izcelsmes dalībvalsts kompetentajās 
tiesās atbilstīgi parasta civilprocesa 
noteikumiem, ja vien prasītājs nav skaidri 
lūdzis tādā gadījumā izbeigt tiesvedību. Ja 
paziņojums par iebildumu nav iesniegts, 
tiesa nekavējoties paziņo, ka Eiropas 
maksājuma rīkojums ir izpildāms. Eiropas 
maksājuma rīkojumu, kas izpildāms 
izcelsmes dalībvalstī, atzīst un izpilda 
citās dalībvalstīs, tam nav vajadzīga 
izpildāmības deklarācija, un nav nekādu 
iespēju iebilst pret tā atzīšanu. Nekādā 
gadījumā izpildes dalībvalstī nevar 
izskatīt Eiropas maksājuma rīkojumu 
pēc būtības.

Igaunija
Igaunijā maksājuma rīkojuma procedūra 
tika uzsākta jau 2006. gada 1. janvārī. 
Sākot ar 2008. gada jūliju, pieteikumus 
par maksājuma rīkojumu parādu prasību 
lietās, kā arī bērna uzturēšanas lietās ir 
iespējams iesniegt tiesā elektroniski, 
izmantojot īpašu portālu. Šim portālam 
var piekļūt tikai ar identifi kācijas karti, 
un pieteikums ir jāparaksta digitāli. 
Prasījums, kas ir iesniegts maksājuma 
rīkojuma procedūras ietvaros, 
nedrīkst pārsniegt 100 000 EEK. Šī 
summa sedz pamatprasījumu, kā arī 
blakusprasījumu (piemēram, procentus), 
bet blakusprasījumi nedrīkst pārsniegt 
pamatprasījumu.

Parādnieki apstrīd aptuveni 10% no 
pieteikumiem par maksājuma rīkojumu, 
un šie strīdi tiek risināti parastā 
civilprocesa kārtībā. Tiesas mēdz 
apstiprināt maksājumu grafi kus starp 
pieteicēju un parādnieku, jo parādnieki 
bieži nespēj uzreiz samaksāt parādus. 
Maksājuma rīkojuma procedūra 
kļuvusi populārāka. 2006. gadā tika 
iesniegti aptuveni 11 000 pieteikumi, bet 
2007. gadā šis skaitlis palielinājās līdz 
32 000. Saskaņā ar 2008. gada statistiku 
pieteikumu skaits joprojām ir liels, un 
procedūra ir paātrinājusies. Ar šo regulu 
izveidotā procedūra ļauj prasītājiem 
efektīvāk atgūt parādus.

Latvija
2002. gadā Latvijas Republikas parlaments 
izveidoja maksājuma rīkojuma procedūru. 
Šī procedūra ir ļoti līdzīga Regulā (EK) 
Nr. 1896/2006 norādītajai procedūrai. 
Tādējādi kreditoriem Latvijā jau ir atļauts 
izmantot līdzīgu procedūru.

Šī procedūra tiek ļoti plaši pielietota. 
Aptuveni 45% no visām tiesu izskatītajām 
civillietām ir maksājuma rīkojuma pro-
cedūras lietas. Kreditori un tiesas atbalsta 
šo procedūru, jo, pirmkārt, kreditori var 
saņemt maksājumus bez ilgas ties-
vedības un, otrkārt, tiesneši uzskata, 
ka šī procedūra sniedz parādniekiem 
iespēju nokārtot savu parādu bez papildu 
izmaksām (piemēram, tiesas rīkojums 
atmaksāt kreditora tiesas izdevumus, 

ja spriedums tiek pieņemts par labu 
kreditoram). Tomēr mūsu prakse rāda, 
ka tikai 10-15% no visiem parādniekiem 
labprātīgi kārto savas saistības, bet 
aptuveni 50-60% no visām lietām tiesa 
izlemj izdot izpildes rīkojumu par labu 
kreditoram.

Šobrīd Latvijas tiesībās nav īpašu 
noteikumu par Regulu (EK) Nr. 1896/2006. 
Tomēr tiek plānots pieņemt šādus 
noteikumus, lai izvairītos no iespējamas 
tiesiskas nedrošības, precizētu šī 
noteikuma piemērošanu un varbūt vēl 
vairāk pietuvinātu vietējo procedūru 
Eiropas procedūrai. Cits nākotnes plāns 
ir uzlabot visu šo procedūru efektivitāti, 
izmantojot elektroniskos sakaru 
līdzekļus.

Lietuva
Lietuvā vēl netiek piemērota Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (EK) 
Nr. 1896/2006. 2008. gada 23. maijā 
Lietuvas Republikas valdība iesniedza 
Lietuvas Republikas parlamentam 
likumprojektu par Eiropas Savienības 
un starptautisku tiesību aktu, kas regulē 
civilprocesu, ieviešanu. Viens no šī 
likumprojekta nolūkiem ir nodrošināt 
pienācīgu Eiropas maksājuma rīkojuma 
procedūras piemērošanu. Ar šo paredzēts 
pēc iespējas mazāk ietekmēt pašreizējo 
civilprocesu. Tādēļ šis likumprojekts ir 
izveidots kā atsevišķs likums, kas norāda 
uz attiecīgajām spēkā esošā Civilprocesa 
likuma daļām. Tādējādi šķiet, ka Eiropas 
maksājuma rīkojuma procedūras piemē-
rošana neradīs nekādas būtiskas grū-
tības.

Tomēr nav vēl skaidrs, vai Lietuvas 
Republikas parlaments varēs apstiprināt 
valdības piedāvāto likumu līdz 2008. gada 
12. decembrim. Pretējā gadījumā regula 
būs saistoša visā pilnībā un tiešā veidā 
piemērojama dalībvalstīs (izņemot 
Dāniju), tādējādi tiesu pienākums būs 
piemērot Eiropas maksājuma rīkojuma 
procedūru jebkurā gadījumā. Tāda 
situācija var izraisīt tiesisku neskaidrību 
Lietuvā.

■  Papildu informācija:
  Carri Ginter
  e-pasts: carri.ginter@sorainen.ee

  Kaspars Frīdenbergs-Ansbergs
  e-pasts: 
  kaspars.fridenbergs-ansbergs@sorainen.lv

  Dainius Zapereckas
  e-pasts: dainius.zapackas@sorainen.lt

LATVIJA
FINANŠU INSTRUMENTI UN 
KAPITĀLA TIRGUS

Jauni noteikumi par patērētāja kreditē-
šanas līgumu
Ministru kabinets 2008. gada 25. augustā ir 
pieņēmis noteikumus par patērētāja kreditē-
šanas līgumu, kas aizstās līdzšinējos 
1999. gada 13. jūlijā pieņemtos noteikumus 
Nr. 257 ar identisku nosaukumu.

Noteikumi pieņemti saistībā ar gro-
zījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā ietvertajā Ministru kabinetam 
dotā pilnvarojuma apmērā. Pieņemot 
noteikumus, ir veiktas konsultācijas ar 
nevalstiskajām organizācijām.

Līdzīgi kā iepriekš, noteikumi nosaka 
patērētāja kreditēšanas līgumā ietveramo 
informāciju, gada procentu likmes 
aprēķināšanas metodi un kopējo kredīta 
izmaksu taisnīgu samazināšanu. Papildus 
noteikumi nosaka arī gadījumus, kad 
patērētāja kreditēšanas līguma prasības 
var nepiemērot, kā arī ierobežojumus 
kreditēšanas reklamēšanai.

Bez iepriekš minētā ar jaunajiem 
noteikumiem ir iecerēts novērst līdzšinējā 
tiesiskajā regulējumā identifi cētās prob-
lēmas un uzlabot attiecīgo regulējumu.

■  Papildu informācija:
 Jānis Līkops
 e-pasts: janis.likops@sorainen.lv

Precizējoši grozījumi Ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrību likumā 
Grozījumu „Ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrības likumā” ir veikti, pirmkārt, lai 
ieviestu Eiropas Komisijas 2007. gada 
19. marta Padomes Direktīvu 2007/16/
EK, ar ko īsteno Direktīvu 85/611/EEK un 
paskaidro atsevišķas tās defi nīcijas, un, 
otrkārt, lai nodrošinātu normu viennozīmīgu 
izpratni, ko diktēja nepieciešamība, 
piemērojot atsevišķas likuma normas 
praksē. Saistībā ar to likumā ir precizētas 
„pārvedamu vērtspapīru” un „naudas tirgus 
instrumentu” defi nīcijas. Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijai (FKTK) tiek dotas tiesības 
noteikt kritērijus atvērtā fonda ieguldījumu 
objektu atbilstībai likuma prasībām, un ir 
precizēti FKTK iesniedzamie dokumenti 
gadījumos, kad tiek veikti grozījumi 
ieguldījumu fondu pamatdokumentos. 
Tāpat ir precizēts to ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrību ieguldījumu fondu līdzekļu 
turētāju loks, kam ir tiesības darboties 
Latvijā, kā arī pilnveidots ieguldījumu 
pārvaldes sabiedrību reorganizācijas un 
likvidācijas process un palielināts slēgto 
ieguldījumu fondu līdzekļu ieguldījumu 
apmērs atsevišķos ieguldījumu objektos.

■  Papildu informācija:
  Raivis Ķirsons
  e-pasts: raivis.kirsons@sorainen.lv
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Jauna kārtība noziedzīgi iegūtu līd-
zekļu legalizācijas novēršanai
2008.gada 13.augustā stājās spēkā 
jaunais Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma fi nansēšanas 
novēršanas likums, kas aizstāj 1997.gada 
likumu „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas novēršanu”. Jaunais likums 
pieņemts, lai nevajadzētu pārmērīgi 
grozīt iepriekšējo, ieviešot jaunāko 
Eiropas Savienības direktīvu (2005/60/
EK un 2006/70/EK) prasības.

Jaunais likums detalizētāk par iepriekšējo 
regulē likuma subjektu pienākumu 
identifi cēt klientu un noteiktos gadījumos 
veikt tā izpēti, noskaidrojot patieso 
labuma guvēju, iegūstot informāciju 
par klienta saimniecisko vai personisko 
darbību un līdzekļu izcelsmi, kā arī dažos 
gadījumos veikt klienta veikto darījumu 
uzraudzību un, identifi cējot neparastu 
vai aizdomīgu darījumu, ziņot par to 
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
novēršanas dienestam un atturēties no 
darījuma veikšanas. Zvērināti advokāti 
un citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu 
sniedzēji ir likuma subjekti.

Atšķirībā no iepriekšējā regulējuma 
jaunais likums ļauj likuma subjektiem 
piemērot uz riska novērtējumu balstītu 
pieeju, veltot vairāk uzmanības klien-
tiem, kuru noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas vai terorisma fi nansēšanas 
risks ir lielāks, bet mazāk uzmanības 
zema riska gadījumos. Likums nosaka 
arī pamatprasības iekšējās kontroles 
sistēmas izveidei. Atsevišķi izņēmumi 
dažu likuma prasību piemērošanai 
noteikti zvērinātiem advokātiem, veicot 
aizstāvību kriminālprocesā.

■  Papildu informācija:
 Ieva Bērziņa-Andersone
 e-pasts: ieva.berzina-andersone@sorainen.lv

Būtiski grozījumi pasta noteikumos
2008. gada 18. septembrī spēkā stājās 
grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 
21. jūnija noteikumos Nr. 445 „Pasta 
noteikumi” saskaņā, ar kuriem VAS 
„Latvijas Pasts” ir uzlikts par pienākumu 
Valsts ieņēmumu dienestam ziņot par 
pasta norēķinu sistēmā atvērtajiem un 
slēgtajiem juridisko personu (Latvijas 
Republikas rezidentu, kā arī nerezidentu 
pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā) 
norēķinu kontiem. 

Tā kā iepriekš ir pastāvējušas aizdo-
mas, ka, izmantojot pasta norēķinu 
sistēmu, tiek veikta noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācija, tad ir radusies 
nepieciešamība šādu iespēju novērst vai 
ierobežot. Līdz ar to šo grozījumu mērķis 
ir nodrošināt pilnīgāku likumprojekta 
„Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
un terorisma fi nansēšanas novēršanas 
likums” prasību izpildi, jo arī uz VAS 
„Latvijas Pasts” tiek attiecināti šī likuma 
nosacījumi. 

Vienlaicīgi šajos grozījumos ir mainīta 
muitas deklarāciju iesniegšanas kārtība 
starptautiskajiem pasta sūtījumiem 
(ieskaitot apdrošinātas vēstules, 
sīkpakas, pakas, „M” maisi). Tiek atcelta 
prasība iesniegt muitas deklarāciju 
sūtījumos, kas tiek sūtīti uz kādu no 
Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šie 
grozījumi ir veikti ar mērķi nodrošināt 
muitas barjeru atcelšanu atbilstoši 
Eiropas kopienu līguma prasībām, pasta 
noteikumos 

■  Papildu informācija:
 Kaspars Frīdenbergs-Ansbergs
 e-pasts: 
 kaspars.fridenbergs-ansbergs@sorainen.lv

DARBA TIESĪBAS

Jauns Valsts darba inspekcijas li-
kums
2008.gada 10.jūlijā spēkā stājās jauns 
Valsts darba inspekcijas („VDI”) likums. 
Galvenās izmaiņas, kuras atnesis šis 
likums, ir sekojošas:

1) VDI ir piešķirtas tiesības apturēt 
uzņēmumu un personu darbību, ja tiek 
konstatēti rupji darba aizsardzību vai 
darba tiesiskās attiecības regulējošo 
normatīvo aktu pārkāpumi (iepriek-
šējais normatīvais akts, kas VDI jau 
paredzēja šādas tiesības, spēku 
zaudēja 2008.gada 1.janvārī);

2) paredzēts, ka VDI vairs neveiks bīstamo 
iekārtu tehniskās uzraudzības funkciju 
(turpmāk to veiks Valsts būvinspekcija);

3) noteikts, ka VDI ir tiesības uzraudzīt 
un kontrolēt darba tiesisko attiecību 
un darba aizsardzības normatīvo 
prasību ievērošanu arī privātpersonām 
piederošos būvobjektos būvdarbu 
veikšanas laikā.   

■  Papildu informācija:
 Andis Burkevics
 e-pasts: andis.burkevics@sorainen.lv

KONKURENCES TIESĪBAS

Valsts atbalsts mazām un vidējām 
komercsabiedrībām
2008.gada 29.jūlijā stājās spēkā 
Grozījumi Komercdarbības atbalsta 
kontroles likumā, kas precizē normas par 
mazām un vidējām komercsabiedrībām 
pieļaujamo atbalstu. 

Saskaņā ar jauno kārtību, lai mazā 
vai vidējā komercsabiedrība saņemtu 
savam statusam pieļaujamo atbalstu, 
tai jādeklarē sava atbilstība mazai 
(sīkai) vai vidējai komercsabiedrībai. 
Ministru kabinetam līdz 2008.gada 

1.decembrim jānosaka mazo (sīko) un 
vidējo komercsabiedrību deklarēšanas 
kārtība. Līdz tam piemērojami pašlaik 
spēkā esošie Ministru kabineta 2007.gada 
14.augusta noteikumi Nr.546 “Noteikumi 
par saimnieciskās darbības veicēju 
deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un 
vidējo uzņēmumu defi nīcijai”.

Turklāt, grozījumi paredz, ka mazām 
un vidējām komercsabiedrībām papil-
dus citiem atbalsta pasākumiem var 
apstiprināt atbalstu jaunu normatīvu 
ieviešanai vides aizsardzībā. Pēc šādu 
jauno vides aizsardzības normatīvu 
pieņemšanas var tikt apstiprināts 
atbalsts ieguldījumiem līdz 15% no 
likumā noteiktajām izmaksām normatīvu 
ieviešanai.  

■  Papildu informācija:
 Ieva Bērziņa-Andersone
 e-pasts: ieva.berzina-andersone@sorainen.lv

Par aizliegumu ļaunprātīgi iz-
mantot dominējošo stāvokli mazum-
tirdzniecībā.
Ar 2008. gada 1. oktobri spēkā stājās 
Konkurences likuma 13. panta otrā daļa, 
kas liedz ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa 
mazumtirdzniecībā izmantošanu. 
Izvērtējot dominējošā stāvokļa esamību 
mazumtirdzniecībā, tiek ņemti vērā 
papildus kritēriji – mazumtirgotāja 
iepirkuma vara un piegādātāju atkarība. 
Konkurences padomes izdotās vadlīnijas 
sniedz jēdzienu skaidrojumus un nosaka 
pamatprincipus šīs tiesību normas 
piemērošanā, kā arī ietver komentāru 
par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas 
izmantošanas gadījumiem. Šī aizlieguma 
pārkāpums atšķirībā no dominējošā 
stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas tiek 
uzskatīta par vieglu pārkāpumu, attiecīgi 
naudas soda apmērs var tikt noteikts 
līdz 0,03% no pēdējā fi nanšu gada neto 
apgrozījuma. 

■  Papildu informācija:
 Pekka Puolakka
 e-pasts: pekka.puolakka@sorainen.lv

Izmaiņas Konkurences likuma piemē-
rošanas regulējumā
Oktobra sākumā spēkā stājas seši 
jauni Ministru kabineta noteikumi, kas 
aizstāja iepriekšējo Konkurences likuma 
piemērošanas regulējumu. 

Naudas soda noteikšanas kritēriji ir  ■

mainīti, ņemot vērā ES ieteikumtiesību 
pamatprincipus, t.sk., Iecietības 
programmu (the Leniency Notice).

 Konkurences padome tagad var  ■

samazināt naudas sodu, un tai vairs 
nav saistošs iepriekš noteiktais 
minimālās naudas soda apmērs 
(250 LVL). 

 Grupas atbrīvojums attieksies  ■

uz horizontālās sadarbības vie-
nošanos par kopīgu preces iepir-
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kumu, pārdošanu, izplatīšanu 
vai reklamēšanu, ja iesaistīto tir-
gus dalībnieku kopējā tirgus daļa 
nepārsniedz 15 procentus. 

 Grupas atbrīvojums ir piemērojams arī  ■

franšīzes līgumiem, kuros ietvertais 
nekonkurēšanas pienākuma termiņš 
ir ilgāks par pieciem gadiem, ja tas ir 
objektīvi nepieciešams, lai uzturētu 
kopējo zīmola identitāti un franšīzes 
tīkla reputāciju.

 Ir veiktas izmaiņas ziņojumu  ■

izskatīšanas kārtībā par tirgus 
dalībnieku apvienošanos, kas 
paredz saīsinātā vai pilnā ziņojuma 
iesniegšanu. Saīsināto ziņojumu 
iesniedz, ja 1) neviens no apvienošanās 
dalībniekiem nedarbojas vienā 
konkrētajā tirgū vai ar to vertikāli 
saistītā tirgū un 2) iesaistīto tirgus 
dalībnieku kopējā tirgus daļa 
nepārsniedz 15 procentus.

■  Papildu informācija:
 Pekka Puolakka
 e-pasts: pekka.puolakka@sorainen.lv

APDROŠINĀŠANAS 
TIESĪBAS

Jauns pārapdrošināšanas likums 
Likums izstrādāts, lai ieviestu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2005/68/EK (2005. gada 16. novembris) 
par pārapdrošināšanu. Likums defi nē 
pārapdrošināšanu kā darbību, ko veic 
persona, kura pieņem apdrošinātāja, 
pārapdrošinātāja vai privātā pensiju 
fonda nodotos riskus. Likums nosaka 
pārapdrošinātāju uzraudzību, norādot 
prasības darbību uzsākšanai un veikšanai 
Latvijā, kā arī to paplašināšanai, uzsākot 
darbības citās ES dalībvalstīs. Likuma 
mērķis ir ieviest Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvu prasības, nodrošinot 
vienotu pārapdrošināšanas sabiedrību 
uzraudzības regulējumu Eiropas 
Kopienā, kā arī veicot ieguldījumu 
starptautiskās finanšu stabilitātes 
nodrošināšanā. Saskaņā ar jauno likumu 
pārapdrošināšanas sabiedrība var veikt 
pārapdrošināšanu veidos, kuri norādīti 
FKTK licencē, kā arī komercdarbību, 
kas tieši saistīta ar pārapdrošināšanu 
vai tās starpniecību. Pārapdrošinātājs 
drīkstēs uzsākt pārapdrošināšanu 
tikai pēc reģistrācijas Komercreģistrā 
un pēc pārapdrošināšanas licences 
saņemšanas. Pārapdrošināšanas licence 
tiks izsniegta uz neierobežotu laiku. 
Uzraudzību un papildu uzraudzību no 
valsts puses veiks FKTK.

Plašāk apdrošināšanas tiesību 
izklāsts ir iekļauts jaunākajā Sorainen 
Apdrošināšanas Tiesību izdevumā, 
kas ir pieejams arī Sorainen tīmekļa 
vietnes www.sorainen.com sadaļā 
Publications.

■  Papildu informācija:
 Raivis Ķirsons
 e-pasts: raivis.kirsons@sorainen.lv

NODOKĻU ZIŅAS

Valdība nolemj palielināt minimālo 
darba algu
Šā gada 23. septembrī Latvijas valdība 
pieņēma jaunus noteikumus, nosakot, ka 
ar 2009. gadu darbinieku mēneša alga 
nedrīkst būt mazāka par 180 Ls (~256 
EUR), bet stundas tarifa likme  - ne ma-
zāka par LVL 1,083 (~EUR 2).

■  Papildu informācija:
 Alisa Šurko
 e-pasts: alisa.surko@sorainen.lv

Atceltas diferencētās valsts nodevu 
likmes
2008. gada 27. augustā spēkā stājās 
grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
„Noteikumi par valsts nodevu par 
notariālo darbību izpildi un īpašuma 
tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā”. Grozījumi atceļ 
diferencētās valsts nodevas likmes 
fi ziskām personām par pārdota nekustamā 
īpašuma tiesību nostiprināšanu un par 
hipotēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā 
atkarībā no konkrētas fi ziskās personas 
zemesgrāmatā reģistrēto īpašumu un 
hipotēku skaita.

Līdz ar to valsts nodeva visām personām 
par nekustamā īpašuma tiesību 
nostiprināšanu pārdošanas gadījumā ir 
2% no nekustamā īpašuma vērtības, 
bet ne vairāk kā Ls 30 000, neatkarīgi 
no fi ziskai personai piederošo īpašumu 
skaita. Par hipotēkas ierakstīšanu 
zemesgrāmatā valsts nodeva ir 0,1% no 
kredītlīguma summas, bet ne vairāk kā 
Ls 1 000, neatkarīgi no hipotēku skaita.

■  Papildu informācija:
 Roberts Prūsis
 e-pasts: roberts.prusis@sorainen.lv

Galvenā redaktore:
Eva Berlaus-Gulbe
e-pasts: eva.berlaus-gulbe@sorainen.lv

SORAINEN 
JAUNUMI

Jaunākie darījumi ■

Pārstāvam If – vadoša apdro-
šināšanas sabiedrība apvieno 
savas Baltijas grupas sabied-
rības
Mēs pārstāvam Ziemeļvalstu 
reģionā vadošo īpašumu un 
nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
sabiedrību If nozīmīgā darījumā, 
kas ietver Baltijas sabiedrību 
pārrobežu apvienošanos, izmantojot 
ES direktīvu par pārrobežu apvie-
nošanos. Konsultējām par projekta 
tiesiskās struktūras izveidi un šobrīd 
turpinām strādāt pie šī Baltijas 
mēroga darījuma īstenošanas. 
Papildus pārrobežu apvienošanai, 
pamatojoties uz attiecīgo ES 
direktīvu, uzdevumā ietilpst arī plaša 
pirmsapvienošanās korporatīva 
restrukturēšana (konversija un 
apdrošināšanas sabiedrību akciju 
darījumi, un to ārvalstu filiāļu 
dibināšana), pārrunas ar Finanšu 
uzraudzības iestādēm visās trijās 
valstīs un projekta juridiskās puses 
vadība. Šis darījums ir nedzirdēts, 
jo šāda regulētā fi nanšu tirgus 
dalībnieku pārrobežu apvienošanās 
Baltijas valstīs, izmantojot attiecīgo 
ES direktīvu, notiek pirmo reizi, tāpat 
tā ir viena no pirmajām visā Eiropā. 
Šajā projektā iesaistīto Sorainen 
darba grupu vadīja partneri Eva 
Berlaus-Gulbe, Karin Madisson un 
Tomas Kontautas.

Konsultācijas par līdz šim lielāko 
nekustamā īpašuma darījumu 
Baltijā
Sorainen Viļņas birojs sniedza 
konsultācijas Lietuvas lielākajam 
tirdzniecības centru attīstītājam 
un operatoram - Akropolis grupai 
par Akropolis tirdzniecības centra 
īpašnieces – sabiedrības 100% 
akciju paketes pārdošanu vācu 
fondam, kuru pārstāvēja Deka 
Immobilien.

Kaunas Akropolis tirdzniecības 
centrs atrodas Kauņas pilsētas 
centrā un ir viens no jaunākajiem un 
lielākajiem tirdzniecības centriem 
Lietuvā, ar aptuveni 60 000 m² lielu 
nomājamo platību un vairāk kā 260 
dažādiem operatoriem. Darījums 
tika pabeigts 2008. gada septembrī. 
Šis ir līdz šim lielākais nekustamā 
īpašuma sektora darījums Lietuvā 
un visā Baltijā. Sorainen darba 
grupu šajā projektā vadīja partneris 
Kestutis Adamonis un juriste Indre 
Jonaityte. 
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Šī gada septembrī tika pabeigta 
sarežģīta Bureau Veritas grupas 
sabiedrību apvienošanās Latvijā
Sorainen Rīgas birojs konsultēja 
vienu no tirgus līderiem revīzijas, 
testēšanas, audita, sertifi kācijas, 
kuģu klasifikācijas un saistītā 
tehniskā atbalsta un apmācības 
pakalpojumu jomā, Bureau Veritas 
grupas sabiedrību Bureau Veritas 
Latvia SIA sarežģītā un ilgstošā 
reorganizācijas procesā, kura 
ietvaros vietējā sabiedrība, kas 
darbojas tajā pašā komercdarbības 
jomā, tika pievienota Bureau Veritas 
Latvia SIA. Apvienošanas procesā 
mēs detalizēti analizējām jautājumus 
par pakalpojumu sniegšanas atļauju 
nodošanu regulētā jomā, lai izvairītos 
no komercdarbības pārtraukšanas. 
Konsultācijas klientam sniedza 
partnere Eva Berlaus-Gulbe un 
juriste Zane Paeglīte.

Standard Bank Plc slēdz darījumu 
par 25 miljoniem eiro
Sorainen Rīgas birojs rīkojās 
Standard Bank Plc labā kā aģents un 
pilnvarotais galvenais organizators 
kopā ar BayernLB un HSH Nordbank 
saistībā ar 25 miljonu eiro lielu 
sindikāta finansējumu Norvik 
Banka AS. Mēs konsultējām par 
fi nanšu dokumentāciju un CP kā 
arī sniedzām juridisko atzinumu par 
darījumu. Mūsu darba grupu šajā 
projektā vadīja partneris Ģirts Rūda 
un vecākais jurists Rūdolfs Eņģelis.

Konsultācijas Rīgas Domes 
Pilsētas attīstības departamentam 
par vispārīgo tiesisko ietvaru 
Latvijā attiecībā uz dažādām 
teritorijām 
2008. gadā Rīgas birojs turpina sniegt 
konsultācijas Rīgas Domes Pilsētas 
attīstības departamentam par Rīgas 
Ziemeļu transporta koridora projekta 
īstenošanu. No 2008. gada jūlija 
līdz 2008. gada septembrim mēs 
veicām visaptverošu analīzi par 
vispārīgo tiesisko ietvaru Latvijā 
projekta īstenošanai, aptverot plaša 
spektra teritorijas, ieskaitot ceļu 
regulējumu, būvniecības likumu, 
valsts pārvaldes likumu u.c. Ar šo 
bija jānodrošina, lai projektam būtu 
attiecīgie tiesību akti un jebkuri 
nepieciešamie juridiskie grozījumi 
tiktu noteikti savlaicīgi. Mēs arī 
uzturējām sakarus ar jaunā Latvijas 
PPP likumprojekta izstrādātājiem, lai 
nodrošinātu, ka tik dārga un sarežģīta 
projekta kā Ziemeļu koridors iegādei 
un fi nansējumam Latvijā ir pamatots 
PPP tiesiskais ietvars. Lietu vadīja 
partneris Ģirts Rūda un vecākais 
jurists Rūdolfs Eņģelis.

Rīgas birojs sniedza nodokļu 
konsultācijas Hill International par 
vienu no lielākajiem būvniecības 
projektiem Latvijas vēsturē
Sniedzām konsultācijas klientam 
par nodokļu jautājumiem (pastā-
vīgās pārstāvniecības risku, 
PVN reģistrācijas risku, Latvijas 
ieturējuma nodokļiem, u.c.) saistībā 
ar būvniecības projekta vadību un 
būvlaukuma uzraudzības pakalpo-
jumiem vienā no liekākajiem būvnie-
cības projektiem valsts vēsturē - 
Nacionālās bibliotēkas celtniecība. Šo 
lietu vadīja partneris Jānis Taukačs 
un vecākais jurists Ūve Zosārs.

Ziņojums BEN Energy OU par vēja 
parka izveidi
Sorainen Rīgas birojs sagatavoja 
ziņojumu Igaunijas klientam par 
juridisko vidi un galvenajiem 
pasākumiem vēja parka izveidei 
un darbībai Latvijā. Citu jautājumu 
starpā mēs konsultējām arī par 
tādiem tematiem kā teritoriālā 
plānošana, vides ierobežojumi un 
zemes transformācija, būvniecība 
un hipotēkas. Sorainen šajā projektā 
pārstāvēja vecākā juriste Lelde Laviņa 
un juriste Laura Medvida

Konsultācijas ESCO Marginalen 
AB saistībā ar Latvijā labi zināmas 
līzinga sabiedrības iegādi
Sorainen Rīgas birojs sniedza 
konsultācijas klientam – pilna 
apjoma grāmatvedības un fi nanšu 
sabiedrībai, kas darbojas Zviedrijā, 
Nīderlandē un Lietuvā – par Latvijā 
labi zināmas līzinga sabiedrības SIA 
Nelss līzings iegādi. Mūsu darba 
grupu vadīja partnere Eva Berlaus-
Gulbe un vecākā juriste Renāte 
Purvinska.

Sorainen Rīgas birojs pārstāv 
Latvijas Ministru kabinetu un 
Tieslietu ministriju
Mēs pārstāvam Latvijas valdību 
atteikumā privatizēt lielu valstij 
piederošu sabiedrību, kura tika 
dibināta Valsts zemes dienesta 
reorganizācijas rezultātā, lai veiktu 
stratēģiskas funkcijas valsts labā 
zemes reformu jomā. Valdība 
atteicās privatizēt sabiedrību un tika 
iesūdzēta administratīvajā tiesā. 
Mēs veiksmīgi pārstāvējām valdību 
šajā lietā, kā rezultātā klients šo 
procesu ir uzvarējis un spriedums 
ir stājies spēkā. Tai vēl paredzēta 
apelācijas tiesa. Šī lieta ir būtiska, jo 
skar jautājumus par valsts tiesībām 
saglabāt kontroli pār stratēģiski 
svarīgām izpildes funkcijām, kā arī 
tā izveidoja svarīgu tiesu praksi, 
izšķirot starp tiesībām uzsākt valsts 
īpašuma/sabiedrību privatizāciju un 

tiesībām privatizēt. Tiesa atbalstīja 
mūsu piedāvāto likuma interpretāciju, 
ka nav tiesību privatizēt saskaņā 
ar Latvijas likumiem, bet tikai 
tiesības uzsākt privatizāciju. Ar lietu 
nodarbojās partneris Agris Repšs. 

E energija UAB pārstāvība vairākos 
strīdos ar pašvaldību
Mēs šobrīd pārstāvam enerģētikas 
sektora investoru no Lietuvas, kurš 
iesniedzis pretenziju Latvijas valdībai. 
Prasības pieteikums  iesniegts saska-
ņā ar Latvijas Republikas valdības un 
Lietuvas Republikas valdības līgu-
ma par ieguldījumu veicināšanu un 
aizsardzību 7. pantu. Mūsu birojs 
ir sagatavojis pretenziju un pārstāv 
E energija meitas sabiedrību 
Latvijā vairākos strīdos ar vietējo 
pašvaldību un tās kontrolētajām 
sabiedrībām. Šī lieta ir būtiska, 
jo līdz šim ir bijušas tikai divas 
Starptautiskā ieguldījumu strīdu 
risināšanas centra (ICSID) lietas, 
kas izskatītas šķīrējtiesā pret 
Latviju saskaņā ar divpusējiem 
ieguldījumu līgumiem. Šī varētu 
kļūt par trešo lietu Latvijas vēsturē, 
ja vien valdība neapmierinās mūsu 
klienta prasības, kas sasniegušas 
30 miljonu eiro apmēru. Cits 
šīs lietas būtisks aspekts ir, 
ka sagatavotais un iesniegtais 
paziņojums ir sīki izstrādāts un 
satur sarežģītu juridisku analīzi 
par faktiem un notikumiem, kas 
norisinājušies iepriekšējo divu 
gadu laikā, no specifisku divpusēju 
ieguldī jumu līgumu tiesisku 
noteikumu skatupunkta. Prasība 
jo īpaši skar ekspropriācijas 
noteikumus, godīgu un taisnību 
attieksmi, pilna apjoma aiz-
sardzību un drošību, patvaļīgu 
un diskriminējošu izturēšanos. 
Prasība detalizēti izklāsta par to, 
kā pašvaldība un tās starpnieki 
iesaistījās saskaņotās darbībās, 
lai pilnībā iznīcinātu mūsu klienta 
ieguldījumu. Ar šo lietu darbojas 
partneris Agris Repšs, vecākais 
jurists Edgars Briedis un jurists 
Mārtiņš Paparinskis.

Martinson Trigon Venture Partners 
pārdod MTV Baltic
Sorainen sniedz konsultācijas 
Martinson Trigon Venture Partners, 
CAE riska kapitāla fonda pārvaldītājam, 
kas koncentrējas uz TMT sektoru, 
UAB MTV Networks Baltic pārdošanā 
Ananey Communications Ltd. UAB 
MTV Networks Baltic  pārvalda MTV 
mūzikas kanālus un tīmekļa vietnes 
Izraēlā, tai skaitā MTV un VH1. 
Darījums tiks noslēgts tuvākajā laikā. 
Sorainen darba grupu vada partneris 
Toomas Prangli un vecākais jurists 
Stefano Grace.
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Focus Nordic Cities iegādājas 
Magnum Logistics īpašumu
Tallinas birojs sadarbībā ar Catella 
Corporate Finance Latvijas un 
Lietuvas darba grupām sniedza 
konsultācijas par darījumu, kurā 
Catella Real Astate AG pārvaldītais 
Vācijas beztermiņa nekustamā 
īpašuma ieguldījumu fonds Focus 
Nordic Cities iegādājās Mangum 
Logistics īpašumu. 

Īpašumu pārdeva Magum Logistics, 
lielākais farmācijas loģistikas 
uzņēmums Igaunijā. Konsultācijas 
par darījumu sniedza Tallinas biroja 
nekustamo īpašumu darba grupa, 
kuru vadīja partneris Kaido Loor.

Igaunijas Centrālais vērtspapīru 
depozitārijs izstrādā jaunu prog-
rammatūru
Tallinas birojs sniedza konsultācijas 
Eesti Vaartpaberikeskus (Igaunijas 
Centrālais vērtspapīru depozitārijs) 
par jaunas programmatūras izstrādi, 
kas būtu platforma vietējiem 
vērtspapīru darījumiem. Lai Sorainen 
sagatavotu juridisko shēmu, 
bija nepieciešamas padziļinātas 
zināšanas IT attīstīšanā, kā arī 
specifi skas zināšanas par banku un 
vērtspapīru regulējumu. Konsultācijas 
par banku un vērtspapīru regulējumu 
sniedza vecākais jurists Stefano 
Grace, savukārt ar IT un līgumu 
saistītos jautājumos konsultēja 
vecākais jurists Kaupo Lepasepp.

Konsultācijas Catella Real Estate 
AG Kapitalanlagegesellschaft
Tallinas birojs sniedza konsultācijas 
klientam par komercīpašuma iegādi, 
kas atrodas vietā, kur galvenie 
nomnieki ir Lietuvas policija un 
robežsardze. Papildus pilnai īpašuma 
juridiskai izpētei un darījuma 
dokumentu projektu sagatavošanai, 
mēs konsultējām klientu par 
jautājumiem saistībā ar darījuma 
strukturēšanu tā, lai iegādājamais 
īpašums būtu pieņemams iegādei 
saskaņā arī ar Vācijas ieguldījumu 
likumu. Konsultācijas par darījumu 
sniedza Tallinas biroja nekustamo 
īpašumu darba grupa, kuru vadīja 
partneris Kaido Loor.

AB Lietuvos draudimas piesaistī-
jusi ārpakalpojumu sniedzēju 153,5 
miljonu eiro vērta ieguldījuma 
portfeļa pārvaldei
Sorainen Viļņas birojs sniedza 
konsultācijas AB Lietuvos draudi-
mas (Lietuvas apdrošināšana), 
Royal & Sun Alliance (RSA) grupas 
loceklei un valsts apdrošināšanas 
tirgus vadošajai sabiedrībai par 
ārpakalpojumu sniedzēja SEB 

investiciju valdymas piesaisti 
ieguldījumu portfeļa 153,3 miljonu 
eiro vērtībā pārvaldei. Šobrīd šis ir 
Baltijas valstīs lielākais šāda veida 
darījums. Mūsu darba grupu šajā 
projektā vadīja partneris Dr. Tomas 
Kontautas. 

Vairāku miljonu vērta kuģa iegāde 
Lietuvā
Sorainen Viļņas birojs sniedza kon-
sultācijas Balthellas Chartering S.A., 
vienai no lielākajām Grieķijas kuģnie-
cības sabiedrībām, kura darbojas arī 
Baltijas jūrā, par četru kuģu iegādi 
no vienas no lielākajām kuģniecības 
sabiedrībām Lietuvā. Šī vairāku 
miljonu vērtā iegāde pēdējā laikā 
ir viens no lielākajiem lietotu kuģu 
pirkumiem Lietuvā. Sorainen darba 
grupu šajā projektā vadīja juriste 
Regina Derkintyte un vecākais jurists 
Gediminas Almantas. 

Iegāde Lietuvas IT sektorā
Ar Sorainen Viļņas biroja konsultāciju 
palīdzību UAB Baltnetos komuni-
kacijos iegādājās sarežģītu IT 
un datu kominikāciju risinājumu 
sniedzēja, UAB Norby Networks no 
Martinson Trigon Venture Partners. 
Nesen UAB Norby Networks tika 
izveidota no bijušās UAB MicroLink 
Lietuva interneta pakalpojumu, 
datu komunikācijas un telefonijas 
struktūrvienības. Iegādes rezultātā 
UAB Baltnetos komunikacijos kļuva 
par otro lielāko interneta pakalpojumu 
sniedzēju korporatīvajiem klientiem 
Lietuvā. Ar šo lietu strādāja Sorainen 
partneris Laimonas Skibarka, vecākā 
juriste Raminta Karlonaite un eksperts 
- konsultants Paulius Koverovas. 

Jauni darbinieki ■

Sorainen Tallinas biroja M&A un 
korporatīvo komerctiesību darba 
grupās 
Vecākā juriste Kadri Kallas ir 
atgriezusies mūsu M&A un privātā 
kapitāla darba grupai pēc LL.M. 
(tiesību zinātņu maģistra) studijām 
Universitātes koledžā (University 
College) un prakses Londonā. Kadri ir 
3 gadu pieredze ASV advokātu biroja 
Vinson & Elkins Londonas fi liāles 
M&A darba grupā. 

Mūsu M&A darba grupai pievienojās 
arī Luis Felipe Mohando, jurists ar 
starptautisku pieredzi Ernst & Young 
nodokļu departamentā Buenosairesā, 
vēlāk izveidojot M&A prakses grupu 
un vadot korporatīvo darba grupu 
Leverone & Mihura Estrada – 
visstraujāk augošajā Buenosairesas 
juridiskajā birojā. Viņš ir ieguvis 

maģistra grādu Torcuato Di Tella 
Universitātē Argentīnā. 

Mūsu komerclīgumu darba grupai 
pievienojās jurists Mihkel Miidla. 
Viņa specializācija ir tirdzniecība, 
izplatīšana un pakalpojumi. Iepriekš 
Mihkel ir strādājis kā jurista palīgs 
Igaunijas Augstākās tiesas Civilajā 
kamerā. Viņš ir ieguvis maģistra 
grādu Tartu Universitātē, Igaunijā.

Rīgas birojs savā lokā uzņem 
divas jaunas juristes 
Juriste Ieva Lācenberga-Rocēna 
specializējas tiesvedībā, šķīrējtiesu 
un publiskā iepirkuma jomā. Pirms 
pievienošanās Sorainen birojam 
Ieva Lācenberga-Rocēna trīs gadus 
bija Latvijas Iepirkumu uzraudzības 
biroja juridiskā departamenta 
direktora vietas izpildītāja. Viņa 
beigusi Rīgas Juridisko augstskolu 
(LL.M.).

Mūsu birojam pievienojās juriste 
Santa Selga, lai stiprinātu mūsu 
banku, fi nanšu un apdrošināšanas 
prakses jomas. Santa Selga ir 
absolvējusi Eseksas Universitāti, 
Apvienotajā Karalistē (LL.M.) Pallas 
Consortium programmas ietvaros, 
līdz ar to iegūstot 9 atpazīstamu 
Eiropas universitāšu diplomus. Viņa 
saņēma labākā diplomdarba balvu 
un labākā studenta balvu. 

Viļņas biroja pieaugums
Iepriekšējo divu mēnešu laikā Viļņas 
birojs savā lokā uzņēma trīs jaunas 
juristes: Erika Budaite, Jurgita 
Venckute un Renata Smalinskaite. 

Pirms pievienoties Sorainen birojam 
Erika Budaite 2 gadus praktizēja 
starptautiskā komerctiesību juri-
diskajā birojā DLA Piper UK LLP 
Londonā, kā arī viņai ir divu gadu 
pieredze britu Starptautisko un 
salīdzinošo tiesību institūtā (British 
Institute of International and 
Comparative Law) Londonā. Erika 
Budaite ir pabeigusi Londonas 
Universitātes Karaļa koledžu (King’s 
College) (LL.M.), kur viņa studēja 
konkurences tiesības, un Konkordijas 
Starptautisko universitāti Igaunijā, 
kur viņa ieguva tiesību zinātņu 
bakalauru (LL.B.) starptautiskajās, 
ES un salīdzinošajās tiesībās. 
Viņa stiprinājusi mūsu konkurences 
tiesību prakses grupu. 

Jurgita Venckute ir ieguvusi 
tiesību zinātņu maģistra (LL.M.) 
grādu Eiropas tiesībās Daremas 
Universitātē (Durham University) 
Apvienotajā Karalistē un bakalaura 
grādu tiesību zinātnēs Mykolas 
Riomeris universitātes juridiskajā 
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fakultātē. Iepriekšējos divus gadus 
Jurgita Venckute viņa strādāja par 
juristi vairākos juridiskajos birojos. 

Renata Smalinskaite ir zvērināta 
advokāte ar vairāk kā 5 gadu 
praksi strīdu risināšanā. Pirms 
pievienošanās Sorainen viņa strādāja 
citā juridiskā birojā Lietuvā, palīdzot 
dažādiem klientiem civilstrīdu 
risināšanā. Viņas praktiskā pieredze 
ietver arī uzņēmuma jurista darbu. 
Renatai Smalinskaitei ir maģistra 
grāds tiesību zinātnēs un BBA 
(biznesa administrācijas bakalaura 
grāds) no Viļņas Universitātes.

Sorainen Minskas biroja pieau-
gums
Sorainen birojs savā pulkā pieņēma 
juristi Yuliya Liashenka. Pirms 
pievienoties Sorainen birojam 
Yuliya Liashenka 3 gadus strādāja 
kā uzņēmuma juriste būvniecības 
sabiedrībā. Viņa guvusi pieredzi 
nekustamā īpašuma, būvniecības, 
korporatīvo un darba tiesību jomās. 
Sorainen Minskas birojā viņa 
konsultē klientus minētajās jomās, 
kā arī piedalās M&A projektos. 

Partneris Carri Ginter aizstāvēja 
fi lozofi jas doktora grādu
Sorainen Tallinas biroja partneris Carri 
Ginter aizstāvēja fi lozofi jas doktora 
(PhD) grādu tiesību zinātnēs Tartu 
Universitātes Juridiskajā fakultātē. 
Viņa disertācijas tēma bija “Eiropas 
tiesību principu piemērošana 
Igaunijas Augstākajā tiesā”, un tā 
apskata Eiropas Kopienu Tiesas 
izstrādāto principu piemērošanu 
un interpretāciju Igaunijas tiesu 
sistēmas augstākajā instancē. 
Igaunijas izglītības sistēmas reformu 
rezultātā šis ir pirmais PhD grāds, 
kas piešķirts Tartu Universitātes 
Juridiskajā fakultātē (iepriekš tika 
piešķirts dr.iuris grāds). 

Cits ■

Sorainen kļuvis par WTS Alliance 
sadarbības partneri
Sorainen nodokļu prakse ir kļuvusi 
par pasaules nodokļu pakalpojumu 
alianses WTS (World Tax Service) 
Alliance sadarbības partneri. 
WTS Alliance ir globāls izvēlētu, 
neatkarīgu uzņēmumu tīkls, kas 
sniedz augstas kvalitātes nodokļu 
konsultācijas, ar vadības centru 
Vācijā un dalībuzņēmumiem 
un sadarbības partneriem visā 
pasaulē. WTS Alliance speciālisti 
ir pieredzējuši projektu vadītāji 
visās nodokļu jomās, kuri sniedz 
klientiem integrētus un harmonizētus 

risinājumus visās iesaistītajās 
jurisdikcijās. WTS Alliance projektu 
vadība vienlaikus nodrošina 
klientam ātrus un īpaši piemeklētus 
risinājumus un samazina ar 
konsultēšanu saistītās izmaksas. 
Sorainen ir vienīgais WTS Alliance 
sadarbības partneris ar nodokļu 
praksi visās Baltijas valstīs. 
Ja vē laties iegūt papildinfor-
māciju, apmeklējiet mājas la-
pu www.wts-alliance.com vai 
sazinieties ar nodokļu prakses 
vadī-tāju Jāni Taukaču (e-pasts: 
janis.taukacs@sorainen.lv ).

Sorainen partneri sākuši blogot
Sorainen partneri nesen uzsākuši 
rakstīt piezīmes interneta žurnālos 
– emuāros, kas plašākai sabiedrībai 
labāk pazīstami kā blogi, lielākajos 
biznesa saziņas līdzekļos 
Baltijas valstīs: attiecīgi Aripaev, 
Dienas Bizness un Verslo Zinios. 
Partneri raksta par aktuālākajām 
ziņām saistībā ar korporatīviem 
jautājumiem, ieskaitot M&A 
jautājumus. Aicinām apskatīties 
partneru emuārus un dalīties savā 
viedoklī: www.aripaev.ee (igauņu 
valodā), www.db.lv (latviešu valodā) 
un www.vz.lt (lietuviešu valodā). 

Sorainen nodokļu darba grupai 
jauns nodokļu ziņu izlaidums 
Sorainen nodokļu darba grupa 
regulāri gatavo Nodokļu ziņas 
par būtiskākajiem jaunumiem un 
grozījumiem nodokļu tiesībās. 
Visi Nodokļu ziņu izlaidumi ir 
pieejami Sorainen tīmekļa vietnē 
www.sorainen.com sadaļā Practice 
Areas/Tax /Publications,  kur ir arī 
iespējams abonēt šīs ziņas sadaļā 
Publications/Legal Updates. 
Nodokļu ziņu izlaidumi pamatā 
tiek sagatavoti angļu un vietējās 
valodās.

Sorainen Tallinas birojs atbalsta 
mācības ārzemēs 
Jau vairākus gadus Sorainen Tallinas 
birojs ir atbalstījis skolniekus, kuri 
ir izlēmuši studēt ārzemēs ar YFU 
Estonia (Youth for Understanding). 
Šogad Sorainen palīdzēja 5 
jauniešiem doties studēt Krievijā, 
Dānijā, Beļģijā un Austrijā. 

Sorainen izvēlējās labāko 
maģistra darbu tiesību zinātnēs 
Jau ceturto gadu pēc kārtas 
Sorainen izziņoja tiesību zinātņu 
studentu maģistra darbu konkursu. 
Šogad lielā balva tika piešķirta 
Sergei Jegorov. Kā arī apbalvoja 
Mihkel Miidla un Arsi Pavelts 
par viņu sarakstītajiem maģistra 
darbiem. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sorainen Legal Update ir sastādīts tikai informatīvā nolūkā, bez pienākuma un bez juridiskas atbildības un 
saistībām. Tas neaptver visus likumus un neatspoguļo visas likumdošanas izmaiņas, un sniegtie skaidrojumi nav izsmeļoši. 

Tādēļ mēs iesakām jums sazināties ar Sorainen vai ar savu juridisko konsultantu, lai iegūtu papildu informāciju.
Sorainen Legal Update tiek publicēts katru trešo mēnesi.

Sorainen Legal Update arī tiek publicēts trīs Baltijas valstu valodās, ietverot attiecīgās valsts juridiskos jaunumus. Publikāciju 
elektroniskās versijas var atrast mūsu mājas lapā www.sorainen.com, kur varat arī parakstīties uz tām. 

Stipendiju piešķiršanas komitejas 
vadītājs un Sorainen partneris Carri 
Ginter minēja, ka būtisks vērtēšanas 
kritērijs ir darbu praktiskā vērtība. 

Sorainen darbu konkursa mērķis ir 
veicināt tiesību izpēti un atzīt izcilus 
studentus, kuru darbi tika novērtēti ar 
augstāko novērtējumu „A”. 

Konkursā piedalījās maģistrantūras 
studenti no Tartu Universitātes 
Juridiskās fakultātes, kuru darbiem 
bija praktiska vērtība un kas iztirzāja 
komerctiesības. 

Sorainen birojs sniedz iegul-
dījumu gada pārskatā „Doing 
Business 2009”
Sorainen biroja darba grupa, kuru 
vadīja Agris Repšs, piedalījās datu 
savākšanā Pasaules Ban-kas un 
Starptautiskās fi nanšu korporācijas 
gada pārskatam ar nosaukumu 
„Doing Business 2009”. Jaunais 
ziņojums norāda uz 239 reformām, 
kas īstenotas no 2007. gada jūnija 
līdz 2008. gada jūnijam, tādējādi 
atvieglojot komercdarbības veikšanu 
181 tautsaimniecībā. Ziņojums tika 
iesniegts starptautiskajai presei 
2008. gada 10. septembrī. Lūdzam 
apmeklēt „Doing Business” tīmekļa 
vietni (www.doingbusiness.org) un 
izlasīt vai lejupielādēt ziņojuma 
galvenās daļas. 


