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Zvērināts advokāts Jānis Bite no zvērinātu advokātu biroja ‘Sorainen’ nule 

ievēlēts Latvijas Startup uzņēmumu ‘Startin.lv’ asociācijas valdē. Ieraugot 

vēlēšanu rezultātus, biedru rindās bija neviltots prieks – būs mums savs 

juridiskais atbalsts. ‘Sorainen’ jau kādu laiku redzams aktīvi atbalstām 

vietējos jaunuzņēmumus. Top arī jauna bezmaksas juridisko dokumentu 

pakete. 

Šobrīd advokātu biroja klientu portfelī jau ir pāris Latvijas jaunuzņēmumi, tomēr J. Bite atzīst, 

ka ‘Sorainen’ birojs Lietuvā sadarbībā ar jaunuzņēmumiem ir soli priekšā. Līdzšinējā pieredze 

liecina, ka jaunajiem uzņēmējiem padoms visvairāk nepieciešams korporatīvo tiesību 

jautājumos, piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) noformēšanā, komandas 

dalībnieku līgumu sastādīšanā. Tāpat aktuāla ir intelektuālā īpašuma aizsardzība, darba 

tiesības un finanšu tehnoloģiju jeb fintech joma un tās regulatīvās 



prasības. Aktualitāšu loks tikai pieaugs, jo līdz ar jaunu tehnoloģisku risinājumu parādīšanos 

palielinās arī nepieciešamība pēc jauna regulējuma. 

"Jaunuzņēmumam attīstības posma sākumā ir ierobežoti pieejamie līdzekļi un juridiskie 

izdevumi bieži vien nav prioritāšu sarakstā. Ikdienā mēs konsultējam klientus biznesa 

tiesību jautājumos. Šie paši jautājumi ir svarīgi arī jaunuzņēmumiem. Tāpēc uzskatu, ka 

mums ir jaunuzņēmumiem nepieciešamā kompetence un zināšanas. Līdz šim problēma 

bija atrast mums un startup uzņēmumam atbilstošu sadarbības modeli. Tagad, šķiet, 

būsim tādu atraduši," saka J. Bite. 

Pirmkārt, ‘Sorainen’ šobrīd izstrādā nepieciešamāko dokumentu standarta paku. Tajā 

būs iekļauti svarīgākie juridiskie dokumenti, piemēram, kapitālsabiedrības dibināšanas 

dokumenti, standarta līgumi u.tml. Un to visu startup vides pārstāvji varēs saņemt bez 

maksas. Otrkārt, saviem pakalpojumiem birojs ir izstrādājis īpašus finanšu 

nosacījumus, kas ņems vērā jaunuzņēmuma biznesa attīstības ciklus. Treškārt, biroja 

darbinieki ir gatavi organizēt bezmaksas seminārus, kuros varētu pārrunāt aktuālākās 

tendences. 

J. Bite aicina sūtīt jautājumus uz e-pasta 

adresi startuplaw@sorainen.com vai info@startin.lv un paust savu viedokli par juridiskajām 

tēmām, kas būtu apspriežamas kopīgajās tikšanās reizēs.   

Kurš ir īstais brīdis, kad jaunuzņēmumam būtu jāvēršas pie kvalificēta speciālista attiecībā uz 

juridiskajiem jautājumiem? "Juridiskie jautājumi vairumā gadījumu ir svarīgi jau no paša 

sākuma," saka J. Bite. "Taču nākamais un svarīgākais brīdis – kad ir skaidrs, ka biznesa ideja 

darbojas. Kamēr ir neskaidrība par biznesa idejas dzīvotspēju, iespējams, vēl nevajag ieguldīt 

līdzekļus juridiskajos pakalpojumos un izstrādāt, piemēram, visaptverošu dalībnieku līgumu. 

Tad varētu pietikt arī ar mutisku vienošanos par sadarbības principiem vai, piemēram, 

internetā atrastu standarta līgumu. Taču tad, kad ir skaidrs – jā, ideja ir nopietna, un bizness 

tikai augs -, ir jāsāk pievērsties būtiskākajiem juridiskajiem jautājumiem." 

 


