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Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome 

ir izveidota 16.01.2009.  kā  sabiedrības 

līdzdalības forma valsts pārvaldē.  

Viens no Padomes primārajiem mērķiem ir 

nodrošināt atklātu un sabiedrībai pieejamu 

valsts pārvaldi un sniegt teorētisku atbalstu 

UR tiesību piemērošanas jautājumos.  



 
Padomi vada Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs, tās sastāvā darbojas 

tiesību eksperti un speciālisti, kā arī organizācijas, kuras deleģē pārstāvi dalībai 

Padomē. Skatīt http://www.ur.gov.lv/padome.html 
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Trīs gadu laikā kopš Padomes izveidošanas (pirmā sēde sasaukta 27.01.2012.), 

ir notikušas 9 Konsultatīvas padomes sēdes un 13 Konsultatīvās padomes 

nozaru sēdēs.  Padomes sēdēs atklātībai un caurspīdīgumam, pēc iespējas, tiek 

pieaicināti plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. 



Aptaujā dalību ņēma 11 respondenti, kas 

ir pastāvīgie Padomes locekļi. 

Respondenti vērtējumu izteica 10 ballu 

skalā (1-slikti līdz 10-izcili), kas  

galarezultātā tika apkopota  un izteikta 

procentos. 

2012. gada sākumā, ar nolūku izvērtēt 

Padomes darbību, tika veikta aptauja. 

Aptaujas mērķis bija noskaidrot objektīvu 

viedokli par tās darbību. 

 
 



 Kāds ir Jūsu vispārējais vērtējums 

par Padomes darbību?  

 Kāds ir Jūsu vērtējums par Padomē 

izskatīto jautājumu loku un 

viedokļu prezentāciju?  

 - Gandrīz 90% aptaujāto Padomes locekļu par tās darbību izsakās ļoti atzinīgi un 

augsti vērtē izskatāmo jautājumu loku un to risinājumus. 

 

Padomes sēdēs ir aplūkoti jautājumi, kas saistās ar: 

 valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību; 

 Uzņēmumu reģistra darbības uzlabošanu; 

 normatīvo aktu pilnveidošanu;  

 tiesību piemērošanas jautājumu apspriešanu; 

 uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. 



 Vai Padomes nozaru  sēdēs ir 

pārstāvēts  pietiekoši plašs un 

kompetents ekspertu loks?  

 

 - Pēc aptaujāto Padomes locekļu vērtējuma, kas bija vienbalsīgs – ekspertu 

loks sēdēs ir  kompetents un optimāls šāda formāta sanāksmēm.  

 

Padomes sēdēs dalību ir ņēmuši pārstāvji no valstī pazīstamiem zv. advokātu 

birojiem, Tiesībsarga biroja, Saeimas Juridiskā biroja, Saeimas Juridiskās 

komisijas, ES Tiesas, LR Augstākās tiesas, Datu valsts inspekcijas, Noziedzīgi 

iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, Finanšu un kapitāla tirgus 

komisijas, Tieslietu ministrijas u.c. 
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 *Atsevišķi aptaujātie Padomes locekļi aptaujā pauda skeptisku nostāju attiecībā 

uz  žurnālistu objektivitāti un spēju adekvāti atspoguļot sēdēs dzirdēto. Pēc 

respondentu domām žurnālistu klātbūtne atkarīga būtu no skatāmā jautājuma un 

sabiedriskās nozīmības.  

Jāatzīmē, ka visbiežāk Padomes darbs ir atspoguļots (vairāk nekā 50 publikācijas)  

 laikraksta ’’Dienas Bizness’’ un žurnāla ’’Jurista Vārds’’ slejās, mazāk ’’Latvijas 

Avīzē’’ u.c.  


