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PRIEKŠVĀRDS 

 

 

 2007. gadā Uzņēmumu reģistram ir bijis lielākais darbu apjoms pēdējos 13 

gados, jo turpināja pieaugt gandrīz visi kvantitatīvie rādītāji – jaunu uzņēmumu skaits 

par 6%, komercķīlu skaits par 20%, saņemto uzņēmumu gada pārskatu skaits jau par 

13%. 

 Domājot par savu pakalpojumu uzlabošanu, 2007. gadā esam palielinājuši to 

izziņu spektru, kuras ir iespējams saņemt viena apmeklējuma ietvaros. Oktobrī sākām 

reģistrēt vienas dienas laikā individuālos komersantus un viena dibinātāja 

kapitālsabiedrības, klientam nemaksājot paaugstinātu nodevu. 

 Attīstot elektronisko dokumentu apriti, pērnā gadā UR tika uzsākta vērienīga 

dokumentu skenēšana, kā arī nodrošināta iespēja iesniegt Uzņēmumu reģistrā 

dokumentus elektroniski, izmantojot e-pastu un parakstot tos ar drošo elektronisko 

parakstu. 

 2007. gads nav izticis arī bez kādas reformas. 2007.gada 1. janvārī stājās spēkā 

Politisko partiju likums un Uzņēmumu reģistram 2007.gada laikā bija jāpārreģistrē 

politiskās organizācijas, kas veiksmīgi arī ir izdarīts.   

 Starptautiskajā aspektā jāatzīmē, ka kopš 2006. gada vasaras UR bija Eiropas 

komercreģistru foruma (ECRF) prezidējošā valsts un 2007.gadā sekmīgi noritēja 

ECRF 10 gadu jubilejas forums Latvijā. 

 Šo ievadvārdu noslēgumā vēlos pateikties Tieslietu ministrijai par atbalstu un 

visam UR kolektīvam par lielo ieguldījumu mūsu iestādes misijas īstenošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmuts Jauja, 

Galvenā valsts notāra v.i.                                          _______________________  
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 

1.1 Iestādes juridiskais statuss 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR) ir valsts iestāde, kas Latvijas 

Republikas teritorijā reģistrē uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), komersantus, to 

filiāles un pārstāvniecības, kā arī visas izmaiņas to darbības pamatdokumentos un veic 

citas likumdošanas aktos paredzētās darbības. UR reģistrē arī masu informācijas 

līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību 

līgumus un koncesijas, politiskās partijas, šķīrējtiesas, arodbiedrības, kā arī 

maksātnespējas procesus. 

UR darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā un tā darbību regulē likums 

Likums par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru "Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru", Ministru kabineta apstiprināts UR nolikums un citi normatīvie 

akti. UR vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ 

amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. UR administrācija atrodas Rīgā, bet 

deviņas reģionālās nodaļas izkārtotas lielākajās Latvijas pilsētās: Bauskā (piekritība: 

Bauskas rajons, Jelgava, Jelgavas rajons), Daugavpilī (piekritība: Daugavpils, 

Daugavpils rajons, Krāslava, Preiļi), Jēkabpilī (piekritība: Jēkabpils rajons, 

Aizkraukles rajons, Madonas rajons), Liepājā (piekritība: Liepāja, Liepājas rajons), 

Rēzeknē (piekritība: Rēzekne, Rēzeknes rajons, Ludzas rajons, Balvu rajons), Rīgā 

(piekritība: Rīga, Rīgas rajons, Ogres rajons, Tukuma rajons, Jūrmala), Saldū 

(piekritība: Saldus rajons, Dobeles rajons), Valmierā (piekritība: Valmieras rajons, 

Limbažu rajons, Cēsu rajons, Valkas rajons, Alūksnes rajons, Gulbenes rajons) un 

Ventspilī (piekritība: Ventspils, Ventspils rajons, Talsu rajons, Kuldīgas rajons). 

 

1.2. Uzņēmumu reģistra funkcijas 

 

Uzņēmumu reģistra darbības mērķis ir veikt likumā „Par Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistru” noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību 

subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par 

reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī 

lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību. 

 

Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju veic Uzņēmumu 

reģistra valsts notāri. 

 

Uzņēmumu reģistra funkcijas ir: 

 

1) veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību 

un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas 

komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, 

administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas 

procesa norises, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, 

koncesijas līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un 

šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu; 

 

2) sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem; 

 

3) veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

http://www.ur.gov.lv/faili/57.html
http://www.ur.gov.lv/faili/66.html
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1.3. Iestādes struktūra  

 

 
 

1.4. Starptautiskā sadarbība 

 

2007.gada nozīmīgākais notikums starptautiskās sadarbības jomā bija UR 

organizētā Eiropas Komercreģistru foruma (ECRF) jubilejas konference. Rīgā no 20.-

22.jūnijam (Rīgas Latviešu biedrības namā) bija tas gods uzņemt pasaules mēroga 

uzņēmumu reģistru pārstāvjus. Tā kā ECRF idejas autors ir kādreizējais UR vadītājs 

Māris Gulbis, foruma desmitgades konferences organizēšana tika uzticēta tieši UR. 

Minētajā konferencē, kuras tēma: „Reģistri strādā elektroniski”, tika apspriesta 

pieredze elektronisko dokumentu apritē, sadarbība starp reģistriem, novitātes un 

attīstība. 

 ECRF mērķis un misija ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi Eiropā, 

administratīvās procedūras, tiesisko bāzi saistībā ar uzņēmumu reģistrāciju, 

sadarbojoties, izglītojoties un apmainoties ar pieredzi. 

ECRF pašreizējais dalībnieku skaits – 27 organizācijas no šādām Eiropas 

valstīm: Austrija, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Gibraltārs, Džersija 

(Lielbritānija), Ungārija, Īrija, Menas sala (Lielbritānija), Itālija, Latvija, Lihtenšteina, 

Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Rumānija, Serbija, Slovēnija, Spānija, 

Zviedrija, Šveice, Ukraina, Vācija un Lielbritānija. Katru gadu pievienojas jaunas 

organizācijas, tādējādi kuplinot pulku un stiprinot ideju. Konferences viesu kārtā 

ieradās arī organizāciju pārstāvji no šādām valstīm: Apvienotie Arābu Emirāti un 

Amerikas Savienotās Valstis, līdz ar to parādot interesi pasaules mērogā. 

Atzīmējama arī UR dalība konferencē par Eiropas Mazo uzņēmumu hartu 

(Harta) Vācijā, Berlīnē no 4.-5.jūnijam. Harta ir kļuvusi par Eiropas Komisijas 

uzņēmējdarbības politikas stūrakmeni un darbarīku, kas dalībvalstīm palīdz uzlabot to 

sniegumu. Piemēram, Komisija veicina paraugprakses apgūšanu, izmantojot rādītāju 

salīdzināšanas (benchmarking) projektus ar dalībvalstīm Hartas ietvertajās jomās. 
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Viens no Hartā noteiktajiem darbības virzieniem ir lētāka un ātrāka uzņēmumu 

dibināšana. UR līdzšinējā darbība un nākotnes ieceres liecina, ka UR sper ievērojamus 

soļus, lai šo mērķi sasniegtu. Tiek attīstīti sniegtie pakalpojumi, tādējādi samazinot 

gan reģistrācijas darbībām nepieciešamo laiku, gan izmaksas. Tāpat UR sadarbojas ar 

citām institūcijām, lai, mazinot administratīvos šķēršļus, uzlabotu uzņēmējdarbības 

vidi kopumā. 

2007.gadā aktīvi noritējušas pārrunas ar Eiropas Komisiju par Lisabonas 

stratēģijas īstenošanu Latvijā. UR sniedzis nepieciešamo informāciju par paveikto 

Tieslietu ministrijai, kā arī piedalījies pārrunās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem. Lai 

gan uzņēmumu reģistrācijas jomā ir vērojams pastāvīgs progress, Eiropas Komisija 

norāda uz pilnvērtīgas „vienas pieturas aģentūras” (One-Stop Shop) neesamību. 

Tādējādi darbs pie pakalpojumu attīstības turpināms.  
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 
 

2.1. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 

 

Uzņēmumu reģistra galvenās vērtības, veicot likumā noteikto funkciju izpildi, 

ir tiesiskums, korupcijas nepieļaušana un sabiedrības interešu ievērošana, 

saimnieciskums, publiskums un attīstība. Iestādes svarīgākais uzdevums ir kalpot 

sabiedrības interesēm, nodrošinot likumā paredzēto funkciju izpildi, sniedzot 

kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus klientiem, gan veicot reģistrāciju, gan 

nodrošinot informācijas pieejamību.  

Pamatojoties uz pētījumiem, kas tiek veikti gan ar klientu aptauju palīdzību, 

Uzņēmumu reģistrs analizē iespējas veikt uzlabojumus klientu apkalpošanas kultūrā. 

2007. gadā turpināts palielināt klientu apkalpošanas zāles darbinieku skaits, lai varētu 

ātrāk apkalpot klientus, kā arī papildināti izdales materiāli par Uzņēmumu reģistra 

kompetencē esošajiem jautājumiem. 

 

 

 

2.2. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 
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Pagājušā gada laikā reģistrēti 14 207 uzņēmumi un komercsabiedrības, kas ir 

lielākais jaunreģistrēto komercdarbības subjektu skaits pēdējo 13 gadu laikā. 

Jāatgādina, ka līdz pat 2002. gadam jaunu uzņēmumu dibināšanas tempi katru 

gadu samazinājās, sasniedzot zemāko skaitu 2002. gadā – 6270. 
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2.3. Parakstu apliecināšana 
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Kopš 2006. gada 1. jūlija ar grozījumiem normatīvajos aktos ir ieviestas 

parakstu apliecināšanas tiesības papildus zvērinātiem notāriem arī komercreģistra 

iestādei, proti, Uzņēmumu reģistram (UR). Līdz ar to paātrinot un atvieglojot 

reģistrācijas procedūras UR. 

UR parakstus apliecina tikai Latvijā reģistrētām fiziskām personām un tiem 

juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas 

publiskajos reģistros. 

 

UR ir tiesīgs apliecināt parakstus šādam subjektu lokam: 

 

1) individuālajiem komersantiem un kapitālsabiedrību dibinātājiem uz 

reģistrācijas pieteikuma, reģistrējot kapitālsabiedrību ar vienu dibinātāju 

(komercreģistra iestādē netiek apliecināti paraksti minēto personu 

pilnvarotiem pārstāvjiem); 

2) kapitālsabiedrību valdes locekļiem; 

3) komersantu prokūristiem; 

4) komercsabiedrību likvidatoriem; 

5) komersantu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) administratoriem. 
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2.4. Uzņēmumu pārreģistrācija no uzņēmumu reģistra komercreģistrā 
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 Uzņēmumu pārreģistrācija komercreģistrā aizvien notiek, taču kūtri. 

Pārreģistrēto vidū ir 57 individuālie komersanti un 60 sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību. 

 

2.5. 2007. gadā reģistrētie populārākie uzņēmumu veidi 
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Uzņēmumu reģistrā pagājušajā gadā, kā ierasts, visvairāk reģistrētas 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību – kopumā 11 970 (par 739 SIA vairāk kā 2006. 

gadā). Otra lielākā uzņēmējdarbības forma – individuālais komersants – 1872. 

2007. gadā reģistrētas 47 akciju sabiedrības, kas tikai nedaudz pārsniedz 

vidējo rādītāju (41) pēdējo astoņu gadu laikā. 
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2.6. Gada pārskatu iesniegšana (iesniegšanas gads) 
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Gada pārskats ir viens no tiem dokumentiem, kurš trešajām personām un 

sadarbības partneriem norāda, kā uzņēmums strādājis iepriekšējā finanšu gadā. Tāpēc 

Uzņēmumu reģistrs gada pārskatu iesniegšanu saista ne tikai ar likuma prasību izpildi, 

bet arī ar uzņēmuma godaprātu pret saviem klientiem, partneriem un to kreditoriem. 

Sākot ar 2008. gada 1. jūliju klientu ērtībai gada pārskati turpmāk būs 

jāiesniedz tikai Valsts ieņēmumu dienestam (VID), kas gada pārskata kopiju 

elektroniskā formā nodos Uzņēmumu reģistram. 

Salīdzinot ar 2006. gadu, gada finanšu pārskatu iesniegšana pieaugusi par  

7 298, sasniedzot 62 tūkstošus. Šis ir pēdējo gadu lielākais rādītājs. Joprojām 

pieauguma pamatā ir apstāklis, ka arvien vairāk reģistrējas jauni uzņēmumi. 

 

 

2.7. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 
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Ja 2005. gadā bija reģistrēts 111 masu informācijas līdzeklis, tad 2006. gadā to 

skaits pieauga par astoņpadsmit, līdz – 129. Taču jau 2007. gadā vērojams kritums – 

par 11 mazāk nekā 2005. gadā. 
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2.8. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 
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No 2007. gada 1. novembra biedrības un nodibinājumi tiek reģistrēti visās 

Uzņēmumu reģistra reģionālajās nodaļās, ne tikai Rīgā. Minēto subjektu reģistrācijā 

vērojama stabilizācija. Nav ne lielu kritumu, ne kāpumu. Jāatzīmē, ka 2008. gadā gan 

palielinājusies tendence dibināt nodibinājumus - pirmajos 3 mēnešos vien reģistrēti - 

29, (2007. gada pirmajā pusgadā - tikai 30). 

  

2.9. Šķīrējtiesu reģistrācija 
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2.10. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrācija 

(nelikvidētās) 
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2007. gadā tika kopumā reģistrētas 64 ārvalstu komersantu pārstāvniecības. 

Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, pārstāvniecību skaits ir audzis gandrīz par 10.  

 

2.11. Politisko organizāciju (partiju) reģistrācija 
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 2007. gada 1. janvārī stājās spēkā Politisko partiju likums un Politisko partiju 

likuma spēkā stāšanās kārtības likums, tādējādi, tika uzsākta Politisko partiju reforma, 

kas paredz pārreģistrēties esošām politiskajām organizācijām (partijām) un to 

apvienībām no politisko organizāciju (partiju) reģistra uz politisko partiju reģistru līdz 

2007. gada 31. decembrim. 

 Esošo partiju dibinātāji nevar mainīties (dibinātājs ir persona, kas savulaik ir 

piedalījusies partijas dibināšanas sapulcē un pieņēmusi lēmumu par tās dibināšanu – 

no šī statusa nevar atteikties vai to mainīt), attiecīgi ziņas par dibinātājiem Uzņēmumu 

reģistram nav jāsniedz.  

Saskaņā ar Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 9.pantu esošās 

politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības pieņem biedru sapulces lēmumu 

par tās ierakstīšanu (pārreģistrāciju) partiju reģistrā un iesniedz Uzņēmumu reģistram 

attiecīgu pieteikumu vai pieņem biedru sapulces lēmumu uzsākt politiskās 

organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības likvidāciju, 

iesniedzot attiecīgu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, vai pieņem biedru sapulces 

lēmumu pārveidot politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) 

apvienību par biedrību, iesniedzot pieteikumu Uzņēmumu reģistram par tās 

ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Atbilstoši Politisko partiju likuma 
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spēkā stāšanās kārtības likuma 15.pantam pieteikumam par ierakstīšanu partiju 

reģistrā pievieno: 

1) biedru sapulces lēmumu par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko 

organizāciju (partiju) apvienības ierakstīšanu partiju reģistrā; 

2) pilnu statūtu tekstu; 

3) citus biedru sapulces lēmumus, ja tie pieņemti politiskās partijas vai politisko 

partiju apvienības darbības saskaņošanai ar statūtiem; 

4) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valdes locekļu sarakstu. 

Ja tiek pieņemts lēmums par politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības 

pārveidošanu par biedrību, biedru sapulces lēmumam pievienojami Biedrību un 

nodibinājumu likumā noteiktie iesniedzamie dokumenti. 

 Saskaņā ar Politisko partiju likuma spēkā stāšanās kārtības likuma 5.panta 

pirmo daļu un likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 2.14pantu 

politisko partiju reģistru ved Uzņēmumu reģistrs. Politisko partiju reģistrs ir izveidots 

un tehniski ir nodrošināta politisko partiju un to apvienību ierakstīšana tajā. 

 Uzņēmumu reģistrs neved politisko partiju biedru reģistru, attiecīgi arī 

informācija par politiskās partijas biedriem Uzņēmumu reģistra mājas lapā netiek 

publicēta. Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27.pantu biedru reģistru ved pati partija, 

ierakstot tajā partijas biedru vārdu, uzvārdu, personas kodu, pilsonību un deklarētās 

dzīvesvietas adresi. Ar partijas biedru reģistru ir tiesīgi iepazīties partijas biedri, kā arī 

zvērināts revidents un likumā noteiktās iestādes. Partijas biedru vārds un uzvārds ir 

vispārpieejama informācija, un ar to var iepazīties ikviens. 

 Saskaņā ar Politisko partiju likuma 38.pantu partijas darbību atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei uzrauga un kontrolē Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienests, partiju reģistra 

iestāde, kā arī citas likumā noteiktās iestādes. Uzņēmumu reģistra kompetence ir 

noteikta likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. Uzņēmumu 

reģistra darbības mērķis ir veikt minētajā likumā noteikto tiesību subjektu 

reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu 

normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un 

juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos 

aktos noteikto ziņu pieejamību. Biedri savas aizskartās tiesības varēs aizstāvēt 

tāpat kā līdz šim – ja netiek panākts risinājums partijas ietvaros - vēršoties tiesā.
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2.12. Komercķīlu reģistrācija 

 

20 368
22 478

27 071

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2005 2006 2007

 
 

Reģistrēto komercķīlu skaitam vēl arvien ir tendence strauji palielināties, 

līdzīgi kā jaunu reģistrēto uzņēmumu skaitam. 2007. gadā reģistrēto komercķīlu skaits 

pieauga līdz gandrīz 30 tūkstošiem. Dati liecina par to, ka joprojām daudzi uzņēmēji 

izmanto iespēju uzsākt saimniecisko darbību vai attīstīt jau esošo, ieķīlājot savu 

kustamo īpašumu, pretī iegūstot nepieciešamo finansējumu. 

 

2.13. Reģistrēto komercķīlu summa (latos) 
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Līdz 2007. gada beigām reģistrēto komercķīlu kopējā prasījumu maksimālā 

summa, kas izriet no darījumiem, kuri nodrošināti ar komercķīlu kopumā ir Latvijas 

mērogam ļoti liela – 55 miljards latu.   
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2.14. Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 
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Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem laulāto mantisko attiecību līgumu 

reģistrācijai ir tendence stabilizēties, ko var skaidrot ar uzskata par savstarpējo 

mantisko attiecību sakārtošanu, nosakot pienākumus un atbildību pār savā īpašumā 

esošo mantu, nostiprināšanos. 

 

2.15. Likvidētie uzņēmumi 
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2005. gadā, salīdzinoši ar 2004. gadu, krietni palielinājās likvidēto uzņēmumu 

skaits. Pieaugums kopumā bija 78% apjomā. Šī bija pagaidu tendence, jo saskaņā ar 

Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumu ir jālikvidē tie uzņēmumi, kuri pretēji 

likuma prasībām nepārreģistrējās komercreģistrā. Tomēr tika plānots liels likvidējamo 

uzņēmumu skaits arī 2006. gadā, jo turpinās nepārreģistrēto uzņēmumu likvidācija. 

Savukārt pretēji prognozētajam, likvidēto uzņēmumu skaits sarucis vairāk kā divas 

reizes. 

Taču 2007. gadā likvidēto uzņēmumu skaits salīdzinoši ar 2006. gadu 

palielinājies trīs reizes (11 186), jo tieši 2007. gadā, pamatojoties uz Komerclikuma 

spēkā stāšanās kārtības likuma 19. panta ceturto daļu, tika izslēgti visi darbību 

izbeigušie uzņēmumi.  
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2.16. Zvani uz informācijas telefonu 6 7031703 

 

Atbildētie zvani – vidēji 6000 mēnesī, salīdzinoši 2006. gadā – 5000 mēnesī. 

 

 

2.17. UR sniegtās informācijas vienības 
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Informācijas vienības (izziņas, kopijas un lietas apskate): 

 2006.g. kopā 258 419 informācijas vienības, savukārt 2007.g. kopā 265 533 

vienības, kas ir par 7 000 vairāk kā 2006. gadā. 

Arvien saglabājas proporcija, kur 30% no kopējā skaita informācija tiek 

sniegta bez maksas, bet 70% - par maksu.  

 

 

2.18. Svešvalodā sagatavoto izziņu skaits 

 

Sagatavotas 590 izziņas svešvalodās: angļu – 372, vācu – 39, krievu – 179. 
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Salīdzinot ar 2006. gadu, 1,4 reizes audzis sagatavoto izziņu skaits svešvalodā. 

Visvairāk, kā jau katru gadu, tika izsniegtas izziņas angļu valodā – kopumā 372.  
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2.19. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts budžeta 

līdzekļu izvērtējums 

 

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums 

Plānotais 

skaits gadā Faktiskā izpilde 

A 1 2 

Administratīvā darbības spēja:     

Iestāžu skaits 1 1 

Amata vietu skaits 180 180 

Politikas rezultāti:     

Komercsabiedrības (tūkst.) 156 156 

Komercdarbības uzsākšanai nepieciešamās dienas 16 16 

Gada laikā reģistrētas jaunas komercsabiedrības (tūkst.) 14 14 

Darbības rezultāti:     

Reģistrēti jauni uzņēmumi un komersanti (tūkst.) 15 14 

Reģistrētas jaunas komercķīlas (tūkst.) 20 25 

 

 2007.gadā ar likumu „Par valsts budžetu 2007.gadam” Uzņēmumu reģistra 

darbības nodrošināšanai piešķirts finansējums 2 274 989 Ls apmērā, ar likuma 

grozījumiem – 2 277 705 Ls; no tiem izlietoti 2 277 364 Ls jeb 100%.  

Pārskata periodā paaugstināts esošo darbinieku un ierēdņu atalgojums un veikti 

citi pasākumi nodarbināto motivācijas programmas ietvaros – iegādātas veselības 

apdrošināšanas polises, maksātas prēmijas atbilstoši ieguldījumam, nodrošinātas 

apmācības, veikti darba apstākļu uzlabošanas pasākumi (telpu remontdarbi, 

novecojušā biroja aprīkojuma, mēbeļu nomaiņa) u.c., kā rezultātā samazinājusies 

personāla mainība un celta Uzņēmumu reģistra darbības efektivitāte, uzlabota 

funkciju izpildes kvalitāte.  

2007.gadā Uzņēmumu reģistrs vadīja starptautiskas organizācijas – Eiropas 

Komercreģistru Foruma (ECRF) – darbu un organizēja tā konferenci Rīgā.  

Atbilstoši plānotajam uzsākta viena dibinātāja kapitālsabiedrību un individuālo 

komersantu reģistrācija un izslēgšana vienas dienas laikā, biedrību un nodibinājumu 

reģistrācija visās reģionālajās nodaļās (līdz tam pieteikumi šajā reģistrā tika izskatīti 

tikai Rīgas reģionālajā nodaļā; līdz gada beigām reģionālajās nodaļās (neskaitot Rīgas 

reģionālo nodaļu) reģistrēti 26 jauni subjekti (biedrības un nodibinājumi) un veikti 17 

grozījumi), īstenota politisko organizāciju (partiju) reforma, arhīva digitalizācija 

(ieskenēti vairāk kā 3,5 miljoni dokumentu), nodrošināta iespēja dokumentus 

Uzņēmumu reģistrā iesniegt elektroniski (gada laikā iesniegti 16 e-dokumenti), veikti 

nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Maksātnespējas reģistra vešanu Uzņēmumu 

reģistrā ar 2008.gadu.  

Budžeta līdzekļu izlietojums ir atbilstošs sasniegtajiem rādītājiem. 
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2.20. Iekšējās kontroles efektivitāte, plānotie uzlabojumi 

 

 Vērtējot 2007. gadā veikto auditu rezultātus, Iekšējā audita nodaļa secināja, ka 

kopumā Uzņēmumu reģistra iekšējās kontroles sistēma darbojas efektīvi, kaut gan tajā 

joprojām ir nepieciešami uzlabojumi. Auditu rezultāti un iekšējās kontroles sistēmas 

novērtējums ir atspoguļoti iekšējā audita ziņojumos, kuri iesniegti UR galvenajam 

valsts notāram. Tomēr, veicot pārbaudes, atsevišķos gadījumos tika konstatētas 

iekšējās kontroles nepilnības. Lielāka kontrole un uzraudzība nepieciešama IT 

sistēmās. Pārējo UR sistēmu un apakšsistēmu kopējais riska novērtējums ir vidējs, kas 

liecina, ka iestādē notiek pastāvīga darbība, attīstība un pakāpeniska izvirzīto mērķu 

sasniegšana. 

 Tika veiktas divas audita ieteikumu ieviešanas pārbaudes par laika periodu no 

01.01.2007. līdz 30.06.2007. un par iepriekšējiem periodiem, kā arī par laika periodu 

no 01.07.2007. līdz 31.12.2007. un iepriekšējiem periodiem kopā. Sagatavoti un 

iesniegti divi pārskati UR galvenajam valsts notāram par veikto pārbaužu rezultātiem. 

 Auditi veikti atbilstoši UR Iekšējā audita nodaļas 2007. gada auditu plānā, 

aktualizētajā UR 2007. gada auditu plānā un Uzņēmumu reģistra 2007.gada I un II 

pusgada auditu plānos noteiktai kārtībai. 

 UR Iekšējā audita nodaļā izstrādāts audita ilgtermiņa attīstības plāns 2006.-

2010. gadam, kurā definēti Iekšējā audita nodaļas mērķi un sasniedzamie darbības 

rādītāji. Audita ilgtermiņa attīstības plānā tika noteikti resursi, personāla kvalifikācija, 

kā arī tajā tika iekļauts profesionālās izaugsmes plāns.  

 UR Iekšējā audita nodaļas darba stratēģijā 2007.-2009. gadam iekļauts 

auditējamo sistēmu apraksts un nepieciešamā kontrole. Kā arī ir minēti nepieciešamie 

cilvēku resursi darba stratēģijas nodrošināšanai un izvirzīto rezultātu sasniegšanai. 

 Iekšējā audita nodaļas darbinieku mācību plāns tika izstrādāts, atbilstoši 

plānotajiem auditiem iestādē, lai nodrošinātu darbiniekus ar nepieciešamajām 

zināšanām un aktuālāko informāciju par auditējamām jomām. 

 Ieteikto ieteikumu skaits 2007. gadā salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem ir 

samazinājies, tas liecina par to, ka iestādē ir uzlabojusies darba efektivitāte. 

 Lai atslogotu Iekšējās audita nodaļas darbinieku konsultatīvo darba apjomu, 

lokālā tīklā Iekšējā audita mājas lapā tika ievietoti materiāli ar konsultatīvu saturu par 

tēmām, kas skar riska vadību un citiem būtiskiem jautājumiem. Informācijas 

ievietošana mazināja Iekšējās audita nodaļas darbinieku konsultatīva darba apjomu, 

tādejādi ļaujot veltīt vairāk laika auditu veikšanai.  

 Par būtiskākiem uzlabojumiem iekšējās kontroles sistēmā Iekšējā audita 

nodaļa uzskata iestādes strukturālas izmaiņas un risku vadības procesu izstrādes 

uzsākšanu, kas nodrošina procesu pārskatāmību, kā arī iekšējās kontroles sistēmas 

aprakstu sagatavošanu, kas ļauj vadībai radīt precīzu priekšstatu par iekšējās kontroles 

sistēmas darbību un nepieciešamajām kontrolēm tajās. 
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 
 

3.1. Finansējums un tā izlietojums 

 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos) 

 

Nr.p.k  Gada sākumā Gada beigās 

1. Aktīvi: 407713 456095 

1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 362023 377576 

1.2. apgrozāmie līdzekļi 45690 78519 

2. Pasīvi: 407713 456095 

2.1. pašu kapitāls 356743 406527 

2.2. kreditori 50970 49568 

 

Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos) 

 

Nr. 

p.k 
Finanšu līdzekļi 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

   
apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1594418 2277705 2276798 

1.1. dotācijas 1582900 2256905 2256905 

1.2. 
maksas pakalpojumi un  citi 

ieņēmumi 
11518 20800 19893 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 1302802 2277705 2227861 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1252814 2182075 2151737 

2.1.1. 

subsīdijas un dotācijas, tai skaitā 

iemaksas starptautiskajās 

organizācijās 

0 0 0 

2.1.2. pārējie uzturēšanas izdevumi 306432 629573 589370 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 341138 95630 

 

76124 
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Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi (latos) 

 

Nr.p.k. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 
Izcenojums 

 

Faktiskie 

ieņēmumi 

 

1 
Informācijas sniegšana no ārvalstu 

komercreģistriem 
4 139 

2 
Dokumentu kopijas izgatavošana no lietvedības 

lietas 
0,35 578 

3 

Pieteikumu aizpildīšana un izdrukāšana 

jaundibināmam komersantam un Uzņēmumu 

reģistra izstrādāto dokumentu paraugu 

aizpildīšana un izdrukāšana 

8 – 20 1308 

4 

Informācijas sniegšana par lietvedībā 

iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz UR 

reģistrētu faktu 

3 - 

5 Dokumentu cauršūšana un lapu numurēšana 0,5 1172 

6 
Izdruku no Uzņēmumu reģistra reģistriem 

tulkošana angļu, vācu un krievu valodā 
7 7706 

7 
Normatīvo aktu izsniegšana saskaņā ar 

Uzņēmumu reģistra piedāvāto sarakstu 
0,15 - 

8 Sapulču sasaukšana 100-250 3350 

9 Reģistrācija noteiktā datumā 100 2200 

10 Neapliecinātas informācijas izsniegšana 3 150 
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4. PERSONĀLS 
 

4.1. Personāla skaits un personāla kustība 

 

Rādītājs Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris 

Amata vietu skaits* 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 180 180 

Darbinieku skaits* 101 101 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 

Ierēdņu skaits* 76 76 75 75 75 75 75 75 75 74 77 77 

Pieņemtie nodarbin. 9 8 4 4 2 9 4 5 5 2 4 2 

Atbrīvotie nodarbin. 2 4 2 2 1 5 4 0 1 1 3 4 

Personāla mainība (%) 6 7 3 3 2 8 5 3 3 2 4 3 

 

Personāla dati attiecībā pa vecuma un dzimuma grupām 

 

Vecuma 
grupa Vīrieši Sievietes Kopā 

18-30 11 90 101 

31-40 3 35 38 

41-50 3 26 29 

51-60 1 6 7 

61-70 0 2 2 

Kopā 18 159 177 

 Dati uz 31.12.2007.  

 

4.2. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 

 

Valsts administrācijas skolas kursus 2007.gadā apmeklējuši 55 nodarbinātie. 

Citu organizāciju seminārus, kursus, u.c., apmeklējuši 174 nodarbinātie.

                                                 
* Dati norādīti uz katra mēneša pēdējo datumu. 
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5. KONTROLE PĀR UZŅĒMUMU REĢISTRĀ 

REĢISTRĒTO SUBJEKTU (KOMERSANTU, BIEDRĪBU, 

PARTIJU, PĀRSTĀVNIECĪBU) DIBINĀŠANAS UN 

DARBĪBAS DOKUMENTU ATBILSTĪBU LIKUMIEM UN 

CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM 
 

 2006 2007 

Brīdinājumu sagatavošana par komersantu gada 

pārskata neiesniegšanu 

142 248 (+130) 

Brīdinājumu sagatavošana par subjekta neatrašanos 

juridiskajā adresē 

460 626 (+24) 

Brīdinājumu sagatavošana par kapitālsabiedrības valdes 

pilnvaru termiņa beigām 
 136 (+69) 

Brīdinājumu sagatavošana par kapitālsabiedrības 

pamatkapitāla apmaksu 
 945 (+289) 

Par citu normatīvos aktos noteikto dokumentu 

iesniegšanu 

23 94 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

2007. gadā Uzņēmumu reģistra Sabiedrisko attiecību vecākais eksperts organizēja 

divas preses konferences, izsūtīja 76 preses relīzes, kā arī regulāri sniedza informāciju 

žurnālistiem un UR klientiem pa tālruni, kā arī ar elektroniskā pasta starpniecību par UR 

kompetencē esošiem jautājumiem, kā arī vismaz vairākas reizi nedēļā aktualizēja UR 

interneta mājas lapu www.ur.gov.lv. 

Ziņu aģentūra BNS pērn laidusi klajā 7905 ziņas, kurā pieminēts Uzņēmumu 

reģistrs. Savukārt ziņu aģentūra LETA – 527 ziņas, kurās pieminēts Uzņēmumu reģistrs. 

UR darbība aprakstīta arī tādos nacionālajos preses izdevumos, kā laikraksts „Diena” 

(121), „Neatkarīgā Rīta Avīze” (119), „Dienas Bizness” (414), „Latvijas Avīze” (96) u.c.. 

Joprojām lielākā daļa informācijas, kas izskanējusi publiski, ir vairāk neitrāla un 

pozitīva, nekā negatīva. 

2007. gadā tika veikta klientu apmierinātības aptauja. Tās rezultātā noskaidrojās, 

ka UR kā uzņēmums klientu apkalpošanas jomā jau labu laiku ir viens no 

sakārtotākajiem. 

Pēc respondentu atbildēm ir secināms, ka UR klienti būtībā ir apmierināti ar UR 

klientu apkalpošanas darbalaikiem (~80%), klientiem nav sagādājusi problēmas 

apkalpošanas zāles atrašana (95%). Lielākā daļa UR klientu ir apmierināti arī ar rindu 

regulēšanas mehānismu (87%). Vidēji 80% respondentu nav bijuši pārliecināti par to, 

vai darbinieku skaits klientu apkalpošanas zālē ir pietiekams. ~90% aptaujāto 

uzskatījuši, ka darbinieki ir vai drīzāk ir ieinteresēti klientiem palīdzēt, taču, neskatoties 

uz to, respondenti labprāt nāca klajā ar dažādiem ieteikumiem, kā uzlabot viņuprāt jau tā 

teicamo apkalpošanas kvalitāti. 

Lielākoties informāciju par UR un tā pakalpojumiem respondenti iegūst 

apmeklējot UR interneta mājas lapu (vidēji 40%), savukārt vidēji 30% informāciju labprāt 

saņem tiekoties ar UR darbinieku. 

Ņemot vērā minētos datus, 2007. gadā tika izstrādāts klientam ērtākas mājas lapas 

projekts, kas 2008. gadā laists klajā. 

Arī 2008. gadā iecerēts veikt ikgadējo atkārtotu klientu apmierinātības aptauju. 

2008. gadā iecerēts realizēt elektronisko bukletu, kas sniegtu papildu 

skaidrojumus gan par UR, gan par citās valsts iestādēs iesniedzamajiem un 

saņemamajiem dokumentiem. 

 

http://www.ur.gov.lv/
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7. PROGNOZES UN PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 

 

7.1. 2008. gada iestādes galvenās prioritātes 

 

1. Nodrošināt Maksātnespējas reģistra publiskumu, attīstīt Maksātnespējas reģistru 

efektivizējot informācijas apmaiņu.. 

2. Īstenot izmaiņas UR lietotajās informācijas sistēmās, izpildot FM 12.06.2007. 

informatīvā ziņojuma pielikuma "Pasākumu plāns vienas 

pieturas aģentūras principa ievērošanas nodrošināšanai, sniedzot 

konsolidētos gada pārskatus un uzņēmumu gada pārskatus" . Attiecībā uz 

konsolidētajiem gada pārskatiem termiņš 01.08.2008. Attiecībā uz uzņēmumu 

gada pārskatiem termiņš 01.01.2009. 

3. Sagatavoties administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai, sakarā ar kuru 

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jāspēj aktualizēt adrešu laukus. Termiņš 

01.01.2009. 

4. Sadarbībā ar VID sagatavoties komersantu, kā PVN maksātāju dokumentu 

nodošanas procedūrai. Termiņš 01.01.2009. 

5. Izveidot iespēju aizpildīt e-pieteikumu veidlapas, iesniedzot pieteikumus un tam 

pievienotos dokumentus Uzņēmumu reģistrā elektroniskā veidā. 

6. Izveidot iespēju saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem 

elektroniskā veidā  

 

 

Uzņēmumu reģistra 2007. gada publisko gada pārskatu sagatavoja Uzņēmumu reģistra 

Sabiedrisko attiecību vecākais eksperts 

 

 

 


