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UR reģistriUR reģistri

1990 Uzņēmumu reģistra žurnāls

 

1997 Masu informācijas līdzekļu reģistrs
1997 Pārstāvniecību reģistrs

1997-2004 Sabiedrisko organizāciju reģistrs
1998 Komercķīlu reģistrs
1998 Laulāto mantisko attiecību reģistrs

2000-2014 Arodbiedrību reģistrs
2002 Komercreģistrs
2004 Biedrību un nodibinājumu reģistrs
2004 Eiropas ekonomisko interešu grupu 

reģistrs
2005 Šķīrējtiesu reģistrs
2007 Politisko partiju reģistrs
2008 Maksātnespējas reģistrs
2009 Reliģisko organizāciju un to iestāžu 

reģistrs
2009 Publiskās privātās partnerības līgumu 

reģistrs

?  
Publisko personu un iestāžu reģistrs



Aktīvi (nelikvidēti) subjekti Aktīvi (nelikvidēti) subjekti 
uz 01.12.2015uz 01.12.2015..

248 711248 711



~ 370 000~ 370 000
Reģistrētais (t.sk. likvidēto) subjektu skaits kopā



Juridiskie faktiJuridiskie fakti
Reģistrētas komercķīlasReģistrētas komercķīlas Pasludināti maksātnespējas procesiPasludināti maksātnespējas procesi

Reģistrēti laulību līgumiReģistrēti laulību līgumi

~ 170 000~ 170 000



Iesniegtie edoc (reģistrācijas dokumenti, Iesniegtie edoc (reģistrācijas dokumenti, 
t.sk. valsts institūciju iesūtītie)t.sk. valsts institūciju iesūtītie)

Apliecinātie parakstiApliecinātie paraksti

~ 30 % ~ 30 % 
reģistrācijas reģistrācijas 
pieteikumu tiek pieteikumu tiek 
iesniegti iesniegti 
elektroniskielektroniski



Sadarbības partneriSadarbības partneri

CSDD

VRAA
www.latvija.lv

VISS

Valsts 
adrešu 
reģistrs

Zemes-
grāmata

Nederīgo 
dokumentu 

reģistrs

Tiesu 
informatīvā 

sistēma

PMLP 
Iedzīvotāju 

reģistrs

VID

Zvērināti 
notāri

Tiesu 
izpildītāji

LVRTC
eParaksts

7070 
līgumi par datu 
nodošanu VISS

(aktīvo lietotāju skaits 
– 1620)

Valsts 
kase

Uzņēmumu 
reģistrs



Sadarbība ar VIDSadarbība ar VID

Vienlaikus ar reģistrāciju tiek piešķirts nodokļa maksātāja numurs



Informācijas un komunikāciju Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijastehnoloģijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas 
modulis 

Lietvedības 
modulis 

Informācijas 
izsniegšanas 
modulis 

E-pakalpojumi 

Tiesību subjektu 
pieteikumi 

Valsts iestāžu 
informācija 

Reģistra lēmumi 

Informācija 

Privātpersonas  

Atkalizmantotāji 

Publiskās 
personas un valsts 
pārvaldes iestādēs 

Latvijas Vēstnesis 

Tiesu administrācija 

VID 

PMLP 

Valsts zemes dienests 

CSDD 

Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūra 

Lauksaimniecības 
datu centrs 

Valsts kase 
 

Tīmekļa vietne 

www.ur.gov.lv  

VISS integrācijas 
platforma 

Lietotāju atbalsta dienests

IS uzturētājs



ResursiResursi

BudžetsBudžets

NodarbinātieNodarbinātie



Nākotnes plāniNākotnes plāni

 Informācijas sniegšanas funkcijas attīstībaInformācijas sniegšanas funkcijas attīstība

Reģistrācijas pakalpojumu uzlabošanaReģistrācijas pakalpojumu uzlabošana

«Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ»«Neiet uz priekšu nozīmē iet atpakaļ»
/latīņu sakāmvārds//latīņu sakāmvārds/
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