
Uz mumu  re istra  inform cijas  sist mas darbin šanas organizatoriskņē ģ ā ē ā ais, 
tehniskais  un finanšu  modelis

 Informācijas sistēmas arhitektūra
Uzņēmuma reģistra jaunā informācijas sistēma (UR IS) nodrošinās šādu funkcionalitāti:

- UR reģistru uzturēšana;
- UR lietvedība;
- Saskarnes ar ārējām iestādēm:

 Datu saņemšanai (no CSDD, PMLP utt.)
 Datu nodošanai (VRAA VISS utt.)

- Lietotāju saskarne UR darbiniekiem.

Izstrādātais  informācijas  sistēmas  arhitektūras  modelis  ir  veidots  tā,  lai  maksimāli 
izmantotu esošo valsts nozīmes IT infrastruktūru.

Paredzēts, ka informācijas nodošanai un saņemšanai no valsts un pašvaldību iestādēm, 
informācijas  nodošanai  komercbankām,  informācijas  nodošanai  komersantiem 
(informācijas tālāk izplatītājiem), kā arī e-pakalpojumu portālam Latvija.lv, tiks izmantots 
Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS). 

Portāls  Latvija.lv  nodrošinās  standartizētu  e-pakalpojumu  piegādi  privātpersonām  un 
valsts  iestāžu  darbiniekiem. Juridiskas  personas  saņems  UR  reģistros  publicēto 
informāciju, izmantojot komersantu (informācijas tālāk izplatītāju) sniegtos pakalpojumus.

 UR IS darbināšanas un uzturēšanas pieejas un risinājumi
UR IS uzturēšanā tiek piedāvātas divas pieejas. Pirmā pieeja nosaka, ka UR maksimāli 
koncentrē visas uzturēšanas funkcijas organizācijas iekšienē. Šādā gadījumā serverus 
izmitina Tieslietu ministrijas datu centrā, serveriem atrodoties UR īpašumā. UR darbinieki 
nodrošina UR IS administrēšanu un UR lietotāju palīdzības dienesta darbību.  

Otra  pieeja  paredz,  ka  UR visas  UR IS  uzturēšanas  funkcijas  nodrošina,  izmantojot 
ārpakalpojumu sniedzēju piedāvātos pakalpojumus. Šādā gadījumā, paredzēta serveru 
noma,  ārpakalpojuma sniedzējs  nodrošina  šo serveru administrēšanu un UR lietotāju 
palīdzības dienesta darbību.  

Abos gadījumos rezerves serveru izmitināšana un administrēšana tiek nodrošināta ārpus 
UR (kā ārpakalpojums) un IS izmaiņu pieprasījumu izstrādi nodrošina UR IS izstrādātājs.

UR ar UR IS saistīto izdevumu kompensācijas avoti un alternatīvas
Ar UR IS saistīto izdevumu kompensācija  ir paredzēta no diviem ieņēmumu avotiem  - 
UR  informatīvajiem  e-  pakalpojumiem  un  licences  maksām  komersantiem  (UR  IS 
informācijas tālāk izplatītājiem). 

Par e-pakalpojumu sniegšanu tiks iekasēta maksa, kura tiks fiksēta noteiktajam periodam 
(piemēram,  gads)  un  kura  būs  atkarīga  no  iepriekšējā  periodā  saņemtā  konkrētā 
pakalpojuma  skaita  un  šāda  pakalpojuma  skaita  izmaksām.  Tiek  paredzēts,  ka  e-
pakalpojumu sniegšana segs šādu pakalpojumu pašizmaksu.   

Attiecībā uz licences maksas veidiem, tiek izskatītas šādas alternatīvas:
- tiek noteikta gada licences maksa par aktuālajiem datiem, maksa par 

vēsturisko datu pieprasīšanu tiek iekasēta papildus, balstoties uz vēsturisko 
datu pieprasījumu skaitu (šādā gadījumā vēsturisko datu pieprasījumu skaits 
var būt vienāds ar nulli);
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- tiek noteikta gada licences maksa par pieeju visiem datiem (gan 
vēsturiskajiem datiem, gan aktuālajiem datiem);

- tiek noteikta sākotnējā vienreizēja licences maksa par pieeju visiem 
vēsturiskajiem datiem (uz licences iegādes brīdi) un gada licences maksa par 
pieeju aktuālajiem datiem.

Pastāv iespēja, ka komersantiem (informācijas tālāk izplatītājiem) var tikt vienlaikus 
piedāvāti vairāki licenču veidi (piemēram, gan 1.licences veids, gan 3.licences veids).

Neatkarīgi no izvēlētās alternatīvas, UR ik gadu jāpārskata licences maksas apjoms.

 UR nepieciešamie cilvēkresursi un to kompetence
Ieviešot jauno sistēmu, mainot informācijas glabāšanas un nodrošināšanas principus UR, 
būs nepieciešams izveidot IT vadības nodaļu. Koncentrējot UR IS uzturēšanas funkcijas 
UR, IT vadības nodaļā ietilptu IT vadītājs, kuram būtu pakļauti: IT projektu vadītājs, IT 
palīdzības  dienesta  speciālists  un  IT  sistēmu  administrators.  Izmantojot  UR  IS 
uzturēšanai ārpakalpojumus, IT nodaļā ietilptu IT vadītājs un IT projektu vadītājs. 

Papildus ir  nepieciešams nodrošināt  UR finanšu speciālista kompetenci  atbilstošu UR 
vajadzībām saistībā ar e- pakalpojumu (valsts nodevu) un licences maksas aprēķiniem. 
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