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PRIEKŠVĀRDS 
 

Latviju caurauž simtiem valsts pārraudzītu un uzturētu reģistru, kuru vidū ir arī 
Uzņēmumu reģistra vestie reģistri. Atšķirībā no citiem reģistriem Uzņēmumu reģistra 
vestie reģistri ir vieni no nedaudzajiem valsts pamatreģistriem, tāpēc tos pamatoti var 
uzskatīt par ‘’reģistru stūrakmeni’’, kas līdzīgi Iedzīvotāju reģistram, Zemesgrāmatai un 
valsts kadastra reģistram ir reģistru tīkla pamatā. Respektīvi, pārējo valsts publisko 
reģistru pastāvēšana, bez šiem pamatreģistriem un to darba nav iespējama, tai skaitā 
arī no Uzņēmumu reģistra  perfekta un precīza darba ir atkarīgs simtiem tūkstošu 
cilvēku normāls ikdienas darbs. Saprotams, ka bez publiskiem reģistriem nebūtu 
tiesiskās skaidrības, bez kuras savukārt valsts normāla funkcionēšana būtu 
neiespējama. Kā atzinis Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis - 
Uzņēmumu reģistra darbībai ir būtiska nozīme valsts ekonomiskās izaugsmes 
nodrošināšanā, stabilas, paļāvību raisošas tiesiskas sistēmas attīstībā.1 
Uzņēmumu reģistrs  ir dibināts pirms 22 gadiem un kopš savas izveidošanas brīža ir 
pierādījis sevi kā iestādi, kas godprātīgi un efektīvi pilda savas pamatfunkcijas, 
balstoties uz labu pārvaldību, iestādi, kurai pirmajā vietā ir klienti. Pielāgojoties 
straujajai informācijas tehnoloģiju attīstībai un jauninājumiem, Uzņēmumu reģistrs 
kalpo komersantiem, komercsabiedrībām, tāpat kā biedrībām, reliģiskajām 
organizācijām, partijām u.c., nodrošinot ar to saistīto tiesisko apstākļu un attiecību 
publiskošanu, kam ir būtiska nozīme tiesiskajā apgrozībā. Kā publiski pieejams 
informācijas kopums, Uzņēmumu reģistra informatīvā sistēma ir arī līdzeklis 
publicitātes nodrošināšanai ar mērķi paaugstināt tiesiskās apgrozības drošības 
elementus.  
Pārskata periodā ir notikušas ievērojamas pozitīvas pārmaiņas. Aizvadītais gads 
Uzņēmumu reģistra un visas valsts mērogā vēsturē paliks kā gads, kad Uzņēmumu 
reģistrs kā iestāde un informācijas sistēma, kas nodrošina reģistrācijas procesu, ir 
kļuvusi par vienotu veselumu. Uzņēmumu reģistrs pats ir kļuvis par Uzņēmumu reģistra 
informācijas sistēmas turētāju un vedēju. Informācijas sistēma, kas agrāk bija ’’Lursoft’’ 
pārziņā šobrīd ir Latvijas Republikas īpašums, kas tādējādi nodrošina ES direktīvas izpildi 
attiecībā par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu.2 
2011.gada septembrī tika  uzsākta ERAF projekta otrā posma īstenošana: e-
pakalpojumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī e-pakalpojumu valsts pārvaldes 
darbiniekiem izstrāde. Pielāgošanās tehnoloģiju attīstībai un modernizācijai ir vērsta, lai 
iestāde saviem klientiem nodrošinātu arvien efektīvāku un kvalitatīvāku pakalpojumu 
sniegšanu.  

                                                           
1
 No Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2010.gada apsveikuma Uzņēmumu 

reģistram 20.gadu jubilejā. 
2
 Ar 2012.gada 1.jūliju spēkā stājas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums, kura 18.panta 

otrajā daļā noteikts, ka oficiālās publikācijas un tās sistematizācijas rezultātā radītās informācijas 
atkalizmantošanu organizē oficiālo publikāciju informācijas sistēmas turētājs. Konkrēti  Uzņēmumu 
reģistra ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs – attiecīgi pati 
iestāde. (Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2012. 20.jūnijs 
nr.96) 
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Uzņēmumu reģistrs pamatoti var lepoties ar paveikto darbu kvalitāti. To apstiprina 
Pasaules Bankas Doing Business pētījums par uzņēmējdarbības vides uzlabošanos 
pasaules valstīs. Latvijas pozīcijas 2011. gadā būtiski uzlabojās, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu: no 31. pozīcijas uz 21. vietu.3 Tas ir panākts, pateicoties veiktajām reformām 
uzņēmējdarbības uzsākšanā, ieviešot iespēju reģistrēt uzņēmumus (sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību) ar samazinātu pamatkapitālu, kā arī nodrošinot iespēju vienlaikus 
ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā iesniegt pieteikumu 
reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā. Augsto reitingu tāpat ietekmēja apstāklis, ka 2010. 
gadā ir ieviests jauns Maksātnespējas likums, kas kopumā paredz samazināt 
maksātnespējas procesa ilgumu un izmaksas. Papildus, pēc Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja pasūtījuma veikta socioloģiskā aptauja4, kurā tika noskaidrots, ka 
uzņēmēji Uzņēmumu reģistru ierindo godīgāko valsts iestāžu vidū.  Tas nozīmē, ka 
iestādei cilvēki uzticas un mēs ejam pareizajā virzienā. Bez šaubām, ir skaidrs, ka šādi 
rādītāji nevarētu tikt sasniegti bez darbiniekiem, kas godprātīgi veic savus pienākumus, 
neatkarīgi no atalgojuma apmēra, kas nav konkurētspējīgs ar citām valsts iestādēm un 
privāto sektoru.  
Par Uzņēmumu reģistra pieņemto lēmumu kvalitāti liecina sausā tiesu statistika. 2011. 
gadā Reģistra valsts notāri  ir pieņēmuši vairāk kā 134 tūkstošus lēmumu, no kuriem  
tikai  154 valsts notāru lēmumi (0,001%) ir tikuši apstrīdēti galvenajam valsts 
notāram.  No šiem 154 lēmumiem iestāde ir atcēlusi 29, bet 28  ir pārsūdzēti tiesā. 
Ņemot vērā ilgstošos tiesas procesus par minēto 28 tieslietu rezultātiem varēs spriest 
pēc gadiem trim, taču vien divus  agrākajos gados pieņemtos  galvenā valsts notāra 
lēmumus tiesa ir atcēlusi.  
Lai Uzņēmumu reģistra klienti labāk varētu izprast un piemērot uzņēmumu reģistrāciju 
regulējošās tiesiskās normas,  pārskata periodā tika strādāts pie  jaunas grāmatas par 
Uzņēmuma reģistra tiesību praksi. Grāmata, kas Zvaigzne ABC apgādā tiks izdota 2012. 
gada nogalē būs labs ceļvedis Reģistra klientiem. Grāmatu ar rakstiem un komentāriem 
ir pagodinājuši tādi Latvijas tiesību eksperti, kā: Jānis Kārkliņš, Jautrīte Briede, Aivars 
Lošmanis, Viktors Šadinovs, Gaidis Bērziņš, Ainārs Strupišs, Agris Bitāns, Lauris Liepa, 
Aivars Paegle, Kristīna Strada – Rozenberga, Jānis Pleps un daudzi, daudzi citi.  
Liels palīgs iestādes grūtajā darbā ir Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome, kurā 
aktīvu dalību ņem labākie komerctiesību un citu tiesību nozaru profesionāļi. 
Konsultatīvā padome sniedz iestādei ieteikumus un priekšlikumus par tās kompetencē 
esošajiem tiesību piemērošanas jautājumiem.  
2011. gadā aizsāktais darbs pie ERAF projekta otrā posma īstenošanas, ieviešot e-
pakalpojumus, ir galvenā UR prioritāte 2012. gadā, taču tikpat svarīgi ir izstrādāt jaunu 
finansēšanas modeli, lai sakārotu Reģistra atalgojumu finansējumu.  

 
Ringolds Balodis, 
Galvenais valsts notārs  

                                                           
3
 Pasaules Bankas Doing Business pētījums par uzņēmējdarbības vidi, 2011.gada oktobris, 

http://www.ekonomika.lv/kampars-latvija-sasniegusi-teicamus-rezultatus-doing-business-indeksa/  
4
 Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, socioloģiskā aptauja pēc Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja pasūtījuma: „Uzskati par institūciju/iestāžu/uzņēmumu godīgumu, 2011.gada 
novembris, http://www.knab.gov.lv/uploads/free/aptaujas/godigums_2011.pdf  

http://www.ur.gov.lv/statistika.html?interval=01.01.2011&intervalto=31.12.2011&a=1056&start=&objekts=
http://www.ekonomika.lv/kampars-latvija-sasniegusi-teicamus-rezultatus-doing-business-indeksa/
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/aptaujas/godigums_2011.pdf
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

 
Pirmajā neatkarības laikā (1918-1940) 
uzņēmējsabiedrību un nevalstisko organizāciju 
reģistrācija bija tiesu prerogatīva. Reģistrācijas lietas 
izskatīja tiesas sēdēs. Pie apgabaltiesām darbojās 
tirdzniecības reģistra nodaļas, kuras darbības rajons 
sakrita ar apgabaltiesas apgabalu. Tirdzniecības 
reģistra tiesnesis veda tirdzniecības reģistru un kārtoja 
kartotēku un žurnālu. Pārsūdzēt tiesas lēmumu par 
reģistrācijas atteikšanu bija iespējams Augstākās tiesas 
Senātā. Autoritārā režīma laikā biedrību (partiju 
nebija!) reģistrācijas process noritēja īpašā Sabiedrisko 
lietu ministrijā. Lūgumus reģistrēt statūtus un to 
pārgrozījumus vai papildinājumus izšķīra pats 
sabiedrisko lietu ministrs. 
Otrajā neatkarības periodā balstoties uz Zviedrijas un 

Holandes pieredzi5 valsts nolēma izveidot atsevišķu valsts iestādi, kurai uzticēja 
juridisko personu reģistrāciju. Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) dibināts 1990. gada 1. 
decembrī ar Augstākās Padomes 1990. gada 20. novembra lēmumu "Par Latvijas 
Republikas likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" spēkā stāšanās 
kārtību" un 1990. gada 30. novembra Ministru Padomes lēmumu, lai nodrošinātu 
likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" izpildi. Iestāde sāka reģistrēt 
kladēs pirmos uzņēmējus un tikai  pateicoties veiksmīgai privātai partnerībai ar 
’’Lursoft’’ kļuva par iestādi par kuras darbību augstākā valsts amatpersona – valsts 
prezidents Valdis Zatlers bija teicis, ka tā ir kļuvusi par pamatu drošai uzņēmējdarbības 
videi un pārliecībai par valsts pārvaldes lēmumu tiesiskumu un efektivitāti.6  

 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 

 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Reģistrs) 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. Reģistrs reģistrē arī masu informācijas 
līdzekļus, biedrības un nodibinājumus, komercķīlas, izšķirošās ietekmes, laulību 
līgumus, publiskās un privātās partnerības līgumus, politiskās partijas, šķīrējtiesas, 
arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kā arī maksātnespējas procesus. 

                                                           
5
 Sk.Latvijas Republikas Augstākās padomes 1990.gada 30.oktobra sēdes stenogramma 

http://saeima.lv/steno/AP_steno/1990/st_901030v.htm 
6
 No Valsts prezidenta Valda Zatlera 2010.gada apsveikuma Uzņēmumu reģistram 20.gadu jubilejā. 

http://saeima.lv/steno/AP_steno/1990/st_901030v.htm
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Reģistra paspārnē šobrīd ir 14 reģistri, 2 vēsturiskie reģistri.  Nākotnē Reģistra paspārnē 
varētu būt vēl citi reģistri, piemēram, Publisko personu un iestāžu saraksts. 

Reģistrs darbojas Tieslietu ministrijas pārraudzībā un tā darbību regulē likums „Par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistru", Ministru kabineta apstiprināts Reģistra nolikums un citi 
normatīvie akti. Reģistru vada galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma 
ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets. Reģistra administrācija atrodas Rīgā, 
bet deviņas reģionālās nodaļas lielākajās Latvijas pilsētās: Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, 
Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Valmierā un Ventspilī  

 

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 un to pieejamību. 
Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu 
reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri.  
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Uzņēmumu reģistra funkcijas ir: 

 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, publiskās un privātās 
partnerības līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, 
šķīrējtiesu, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju un nodrošināt 
attiecīgo reģistru vešanu; 

  sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem 
faktiem; 

   veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 
 

1.3. Iestādes struktūra 
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1.4. Uzņēmumu reģistra Goda zīme 

2011. gada 25. novembrī tika pieņemts lēmums dibināt apbalvojumu „Goda zīme „Par 
ieguldījumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attīstībā””. Uzņēmumu reģistra 
Goda zīme nav pielīdzināma 
goda rakstiem, bet ir valsts 
apbalvojums, kas reģistrēts 
Kultūras ministrijā valsts 
institūciju un pašvaldību 
apbalvojumu reģistrā, kā arī 
apbalvojums ir apstiprināts 
Heraldikas komisijā. 
 Goda zīmes mērķis ir izcelt 
nozīmīgus sasniegumus un 
ieguldījumus Uzņēmumu 
reģistra attīstībā, kā arī 
priekšzīmīgu, godīgu un 
radošu darba pienākumu 
izpildi. Goda zīmi var piešķirt gan esošajiem, gan bijušajiem darbiniekiem, kā arī  
Reģistra sadarbības partneriem.   
 

1.5. Starptautiskā sadarbība 

2011. gadā Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra 
vietniece Guna Paidere piedalījās Eiropas Komercreģistru 
foruma ikgadējā konferencē Bonnā. Konferences galvenās 
tēmas un sarunas bija veltītas jaunajam direktīvas projektam, 
par biznesa reģistru savietojamību. Pašlaik ir daudz atvērtu 
jautājumu un notiek dažādas diskusijas, taču ir skaidrs, ka 
neatkarīgi no direktīvas gala versijas ideja par vienotu 
elektronisko informācijas apmaiņas tīklu saglabāsies. Agrāk 
vai vēlāk biznesa reģistriem būs jāspēj elektroniski un 
operatīvi apmainīties ar to rīcībā esošo informāciju. Latvija aktīvi seko līdzi šī jautājuma 
virzībai, piedaloties Eiropas Komerctiesību ekspertu darba grupas sēdēs, kur tiek skatīts 
šis jautājums.  
Papildus tam, Uzņēmumu reģistrs piedalās Eiropas e-tiesiskuma portāla tehnisko 
ekspertu apakšgrupas sanāksmēs par maksātnespējas reģistru savienošanu. 2011.gadā 
Uzņēmumu reģistrs šajā projektā darbojās novērotāja statusā. 
Uzņēmumu reģistrs tika pārstāvēts arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības 
ministrijas  organizētajā braucienā uz Igauniju, kura ietvaros notika tikšanās ar Igaunijas 
e-pārvaldes atbildīgajām personām. Tikšanās mērķis bija diskutēt par e-pakalpojumu 
attīstību, kuru ietvaros būtu iespējams izmanto Igaunijas un Latvijas e-parakstus. 
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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, laba pārvaldība 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.  

Gandrīz kopš pašiem Uzņēmumu reģistra pirmsākumiem reģistri tiek vesti elektroniski. 

Lai arī izveidošanās pirmajos gados reģistrētās lietas tika uzskaitītas kladēs, pateicoties 

privātajam sadarbības partnerim SIA „Lursoft”,  kurš ar saviem tehnoloģiskajiem 

risinājumiem ir sniedzis būtisku ieguldījumu reģistrācijas procesa attīstībā un 

pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanā, tika uzsākta elektronizācija. 

Deviņdesmito gadu beigās Uzņēmumu reģistrs ne vien elektroniski veda dažādus 

publiskos reģistrus, bet arī elektroniski pārbaudīja datus citās valsts informācijas 

sistēmās.7 Uzņēmumu reģistrs kopš dibināšanas brīža nepārtraukti ir veicis uzlabojumus 

savu funkciju izpildes jomā un uzlabojumi bija iespējami, jo nepārtraukti attīstījās 

informācijas sistēma, ar kuru Uzņēmumu reģistrs spēja nodrošināt arvien efektīvāku un 

kvalitatīvāku savu funkciju izpildi.  

Lai arī juridiski ar normatīvajiem aktiem ir noteikti 14 aktīvi publiskie reģistri, kurus 

Uzņēmumu reģistrs ved, tomēr tehnoloģiskā līmenī tie ir viens veselums. Tāpēc arī 

jaunā Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, kas darbu uzsāka 2011.gada augusta 

sākumā tika veidota kā viena valsts informācijas sistēma, iepriekšējo vairāku vietā, un 

minētā informācijas sistēma nodrošina virkni Uzņēmumu reģistra funkciju un 

uzdevumu izpildi. 

Uzņēmumu reģistram likumā noteiktajā kārtībā ir uzdots veikt ar normatīvajiem aktiem 

noteikto subjektu8 un faktu reģistrāciju un attiecīgu reģistru vešanu un nodrošināt 

informācijas publisku ticamību un pieejamību trešajām personām. Šo būtisko valsts 

funkciju izpildi, kas ir vērstas uz tiesiskās vides drošības nodrošināšanu, pašlaik nav 

iedomājams veikt bez informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīkiem, kas nodrošina 

efektīvu noteikto darbību izpildi un ērtu valsts sniegto pakalpojumu saņemšanu 

klientiem. 

 

                                                           
7
 „Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: Vēsture. Prakse. Komentāri”. Tiesu namu aģentūra, 2010, 

23.lpp. 
8
 Uz 2011. gada decembri Uzņēmumu reģistrā bija reģistrēti aktīvi (nelikvidēti) 201 734 subjekti. 
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2.2. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 

Jaundibināto uzņēmumu un komersantu skaits 2011. gadā, salīdzinot ar 2010. gadu 
palielinājies par 26 %, bet 
salīdzinot ar 2008. – par 51 %. 
Ekonomiskās situācijas dēļ 
komersantu dibināšanas 
rādītāja lejupslīde vērojama 
2008. gada otrajā pusē un 
turpinājās arī 2009. gadā, taču 
2010. gada vērojama augšupeja. 
Visvairāk, 2011. gadā reģistrētas 
jaunas SIA - 16865, kas veido 93 
% no visiem jaundibinātajiem 
subjektiem, tālāk seko IK 942 
jeb 5 %.  
 

2.3. Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2011. gadā bija vērojama jaundibināto komersantu skaita strauja palielināšanās, 
rezultātā pieauga arī grozījumu un atlikšanas lēmumu skaits. Tāpēc, izvērtējot ziņas 
datus, var secināt, ka komercreģistrā visbiežāk tiek ierakstītas ziņas tieši par 
grozījumiem un pieņemti atlikšanas vai atteikuma lēmumi.  
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2.4. Uzņēmumu reģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2011. gadā uzņēmumu 
reģistrā dominēja 
grozījumu un grozījumu 
lēmumu skaits. 
Salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu, strauji sarucis 
izslēgto subjektu skaits. 
Ja 2010. gadā vidēji 
mēnesī tika izslēgti 521 
subjekti, tad 2011.gadā 
vidējais skaits mēnesī 
bija 66. 
Gan komercreģistrā, gan 
uzņēmumu reģistrā 
kopumā visvairāk izdarīti 
grozījumi un to skaits 
gada laikā sasniedza 
vairāk kā 35 tūkstošus.    
 

2.5. Maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits 

 

Maksātnespējas reģistrā tiek ierakstītas ziņas, kas saistītas ar administratoru iecelšanu / 
atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un 
maksātnespējas procesa norisi u.c. 2011. gadā maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu 
skaits bija 17 190, kas ir mazāks nekā 2010. gadā. Kopējā izdarīto ierakstu skaita kritums 
2011. gadā, skaidrojams ar 2010. gada izmaiņām Maksātnespējas likumā, samazinot 
maksātnespējas reģistrā ierakstāmo ziņu apjomu. 2011. gadā šādu ierakstu skaits 
samazinājies  par 29 %, salīdzinot ar 2010.gadu. 
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2.6. Parakstu apliecināšana 

 

 
 
 

2011. gadā parakstu apliecināšanas skaits sasniedzis 23 302, kas ir augstākais rādītājs 
pēdējos gados. Pieaugošā tendence aizvadītajos trijos gados ir skaidrojama ar parakstu 
apliecināšanas valsts nodevas apmēra samazināšanu 2009. gadā. 

 
 
 
 

2.7. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pārskata periodā Latvijā bija reģistrēti 1379 dažādi masu informācijas līdzekļi, no tiem 

41 tika reģistrēts aizvadītajā gadā. Ja salīdzina reģistrēto masu informācijas līdzekļu 

skaitu 2011. gadā un 2010. gadā, tad reģistrēto subjektu skaits samazinājis par 37 %.  
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2.8. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 

Kopumā Latvijā ir reģistrētas gandrīz 14 tūkstoši biedrības un vairāk kā 1 tūkstotis 

nodibinājumu. Salīdzinot ar 2010. gadu, 2011. gadā Biedrību un nodibinājumu reģistrā 

vērojama subjektu reģistrācijas samazināšanās tendence. Pārskata gadā 1589 jeb 92% 

no Biedrību un nodibinājumā reģistrētajiem subjektiem bija biedrības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās  57 politiskās partijas un to apvienības. 2010. un 

2011. gadā reģistrēto politisko partiju un to apvienību skaits bija nemainīgs, 

aizvadītājos divos gadus reģistrēto subjektu skaits gadā ir vienāds, t.i.,  4.   

Svarīgi atzīmēt, ka Uzņēmumu reģistrs neved politisko partiju biedru reģistru. 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.  
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2.10. Arodbiedrību, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija 

2011. gadā reģistrētas 8 arodbiedrības, 11 reliģiskās organizācijas un to iestādes. 

Jāatzīmē, ka Reliģiskās organizācijas un to iestādes var reģistrēt tikai Rīgā. 

 

2.11. Šķīrējtiesu reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojas 206 reģistrētas šķīrējtiesas, kas salīdzinoši ar citām 

Eiropas valstīm ir augsts rādītājs. Izvērtējot var secināt, ka 2011. gadā samazinājies 

reģistrēto  šķīrējtiesu skaits par 67%, salīdzinot ar gadu iepriekš.  

 

 

 

 

 

 

2.12. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrācija 

 
 

Reģistrs reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības bez tiesībām nodarboties 

ar komercdarbību Latvijas Republikā 

(pārstāvniecības). Salīdzinot ar citiem 

gadiem, 2011.gadā vērojama ārvalstu 

komersantu un organziāciju 

pārstāvniecību reģistrācijas pieaugums. 

Reģistrēto subjektu skaits ir gandrīz 

divkāršojies, salīdzinājumā ar 2010.gadu.  
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2.13. Komercķīlu reģistrācija 

Komercķīlu jeb ķīlas tiesību  skaitam 2008. un 2009. gadā bija tendence strauji 

pazemināties, rādītājs samazinājies, krītoties izsniedzamo kredītu apjomam. Tomēr 

2010. un 2011. gadā  vērojams neliels komercķīlu reģistrācijas pieaugums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 

Kopumā kopš laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijas uzsākšanas 1998. gadā līdz 

2011. gada nogalei Latvijā bija reģistrēti 10219 šāda veida līgumi.  Salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijai ir tendence 

samazināties, respektīvi, 2011. gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits 

sasniedza 857, un tas ir aizvadīto četru gadu zemākais rādītājs.  
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2.15. Likvidētie komersanti un uzņēmumi 

 

 

2.16. Sniegtās informācijas vienības 

 

2011. gadā kopā izsniegtas 95 788 

informācijas vienības (izziņas, kopijas un 

lietas apskate). Daļa no kopējā skaita 

informācija tiek sniegta bez maksas 

institūcijām, kurām saskaņā ar likumu 

nav jāmaksā valsts nodeva (Saeimai, 

Ministru kabineta, tiesībaizsardzības 

institūcijām, kontroles institūcijām, 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem, 

pašvaldībām savas teritorijas robežās, 

administratoriem, pieprasot tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā 

nepieciešamo informāciju par maksātnespējas subjektu, valsts un pašvaldību 

institūcijām, kā arī citiem valsts informācijas sistēmu pārziņiem, kas elektroniski veic 

informācijas apmaiņu ar Reģistru, saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu, valsts un 

pašvaldību iepirkuma procedūras rīkotājiem jeb pasūtītājiem, pieprasot informāciju, 

kas nepieciešama pretendenta vai kandidāta atbilstības novērtēšanai, reliģiskajām 

organizācijām par informāciju par attiecīgo reliģisko organizāciju un tās iestādēm, 

reliģiskās organizācijas iestādēm par informāciju par attiecīgo iestādi un reliģisko 

organizāciju (dibinātāju), taču lielākā daļa tika sniegta par maksu. 
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2.17. Elektronisko dokumentu aprite 

 
Elektronisko dokumentu 
aprite Reģistrā ar katru gadu 
pieaug. Salīdzinoši 2011. 
gadā tika saņemts par 61% 
elektronisko dokumentu 
vairāk nekā 2010. gadā, 
turklāt Reģistrs izsūtīja 6 
reizes vairāk elektronisko 
dokumentu nekā 2010. gadā. 
Elektronisko dokumentu 
skaita kāpums liecina par 
valsts un pašvaldību, kā arī 
komersantu aktivitātes 
pieaugumu elektronisko 
dokumentu izmantošanā.  

 

 

2.18. Budžeta programmu rezultatīvo rādītāju izpildes analīze un valsts 

budžeta līdzekļu izvērtējums, iekšējā kontrole 

Rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums 

Plānotais 

skaits gadā Faktiskā izpilde 

A 1 2 

Administratīvā darbības spēja:     

Iestāžu skaits 1 1 

Amata vietu skaits 156 156 

Politikas rezultāti:     

Komercdarbības uzsākšanai nepieciešamās dienas 16 16 

Darbības rezultāti:     

Reģistrēti jauni uzņēmumi un komersanti (tūkst.) 13 13,4 

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā (tūkst.) 50 56,4 

 

2011.gadā ar likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam” Uzņēmumu reģistra darbības 
nodrošināšanai piešķirts finansējums 1421943 Ls apmērā. Ieņēmumi  no maksas 
pakalpojumiem 2011. gadā bija lielāki, nekā 2011. gada sākumā ieplānots.  
Tieslietu ministrijas veiktie auditi un pārbaužu rezultāti liecina, ka kopumā iekšējās 
kontroles sistēma ir izveidota un darbojas labi, nepieciešama tikai neliela procesu 
pilnveidošana.  
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3. BUDŽETA INFORMĀCIJA 

 

3.1. Finansējums un tā izlietojums 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos) 

N.p.k.   Gada sākumā Gada beigās 
1. Aktīvi: 276129 2155831 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 221362 2037054 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 54767 118777 

2. Pasīvi: 276129 2155831 

2.1. Pašu kapitāls 209883 2092989 

2.2. Kreditori 66246 62842 

 

Valsts budžeta finansējuma un tā izlietojums (latos) 

N.p.k. Finanšu resursi 
izdevumu segšanai 

(kopā) 

Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā) 

1426568 1421943 1511523 

1.1. dotācijas 1398036 1386939 1386798 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

28532 35004 124725 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 1428599 1450475 1441572 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1422051 1433875 1425148 

2.1.1. kārtējie izdevumi 0 0 0 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti  

0 0 0 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 0 0 

2.2. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

6548 16600 16424 

 

 

 

 



LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS 

 

 19 

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

N.p.k. Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi 

Izcenojums Faktiskie 
ieņēmumi 

1. Informācijas sniegšana 6,60 39,60 

2. Dokumentu kopijas izgatavošana no lietvedības 
lietas 

0,66 708,31 

3. Izdruku no Uzņēmumu reģistra reģistriem 
tulkošana angļu, vācu un krievu valodā 

10 18531,77 

4. Sapulču sasaukšana 130-285 4007,36 

5. Reģistrācija noteiktā datumā 100 2622,00 

6. Neapliecinātas informācijas izsniegšana 3 39,00 

7. Informācijas atkalizmantošana  93496,50 

8. Piedalīšanās semināros  100,00 

9. Citi ieņēmumi  300,00 

Kopā: 119544,54 

 

 

4. PERSONĀLS 

 

Darba tiesiskajās/ valsts civildienesta attiecībās 2011. gada 31. decembrī bija 158 
nodarbinātie (tajā skaitā ilgstošā prombūtnē esošie nodarbinātie). 2011.gadā 
Uzņēmumu  reģistrā bija 156 amatu vienības.  

 

4.1. Amatu sadalījums pa statusiem 
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4.2. Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām

 

 

4.3. Nodarbināto nostrādātais laiks (gadi) 

 

Gadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Skaits 24 17 11 18 19 36 3 3 2 5 2 5 0 1 6 4 1 1 

 

4.4. Nodarbināto izglītība 
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4.5. Kvalifikācijas celšana    

2011. gadā 2 nodarbinātie apmeklēja Valsts administrācijas skolas rīkotos kursus un 32 

nodarbinātie – citur organizētos kursus un seminārus.  

 

4.6. Personāla kustība 

2011. gadā personāla mainība bija 20%.  Tautsaimniecībā pieņemams personāla 

mainības rādītājs ir 6-8%, savukārt Uzņēmumu reģistrā šis rādītājs ik gadu pārsniedz 

normu. Nodarbinātie, kuri nolemj pārtraukt darba gaitas Uzņēmumu reģistrā, aptuveni 

puse aiziet strādāt citās valsts iestādēs, kurās atalgojums ir lielāks. Papildus tam, daļa 

izvēlas strādāt citur pārāk lielās darba intensitātes dēļ.  

 

 

5. KONTROLE PĀR UZŅĒMUMU REĢISTRĀ REĢISTRĒTO SUBJEKTU (KOMERSANTU, 

BIEDRĪBU, PARTIJU, PĀRSTĀVNIECĪBU) DIBINĀŠANAS UN DARBĪBAS DOKUMENTU 

ATBILSTĪBU LIKUMIEM UN CITIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM  

 

 2009 2010 2011 

Konstatētie trūkumi par komersantu gada 
pārskata neiesniegšanu 

449 798 254 

Konstatētie trūkumi par subjekta neatrašanos 
juridiskajā adresē 

1394 1017 1303 

Konstatētie trūkumi par kapitālsabiedrības valdes 
pilnvaru termiņa beigām 

251 823 186 

Konstatētie trūkumi par kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla apmaksu 

54 487 401 

Konstatētie trūkumi  par citu normatīvos aktos 
noteikto dokumentu iesniegšanu 

3 11 32 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Uzņēmumu reģistrs kā kvalitatīvs publisko pakalpojumu sniedzējs turpina informēt 
sabiedrību par savas darbības aktualitātēm, lai nodrošinātu demokrātisku, tiesisku, 
efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi.    
Gada laikā Uzņēmumu reģistrs sabiedrību informēja par jaunumiem preses relīžu 
formā,  tika sniegta nepieciešamā informācija žurnālistiem.  Uzņēmumu reģistra mājas 
lapā www.ur.gov.lv regulāri tika ievietota un aktualizēta informācija ar jaunumiem, kas 
skar Reģistra funkciju izpildi. Uzņēmumu reģistra Twitter profilā 
www.twitter.com.uznemumureg arī ir iespējams uzzināt iestādes 
jaunumus. Turklāt, aktuālā un nepieciešamā informācija klientiem 
izvietota iestādes telpās katrā reģionālajā nodaļā.  
Lai veicinātu dialogu starp valsts pārvaldi un sabiedrību, jau trešo 
gadu darbojas  Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome, kas 
vienlaikus sniedz arī teorētisku atbalstu Reģistra tiesību 
piemērošanas jautājumos. 2011. gadā notika 2 Konsultatīvās 
padomes sēdes un 6 Konsultatīvās padomes nozaru sēdes.  
Padomes sēdēs atklātībai un caurspīdīgumam, pēc iespējas, tika 
pieaicināti arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.   
Papildus Konsultatīvās padomes darbībai, Uzņēmumu reģistrs turpina iepriekšējos 
gados aizsākto praksi, žurnālā  „Jurista Vārds” publicējot Uzņēmumu reģistra 
amatpersonu lēmumu atziņas, kuras ietver dažādu sabiedrībā atzītu ekspertu viedokļus 
un komentārus. Uzņēmumu reģistrā pieņemto lēmumu atziņas ar neatkarīgo tiesību 
ekspertu piesaisti ir nepieciešamas, lai pārliecinātos par pieņemtā risinājuma 
pareizumu. Atziņas ir publiski pieejamas; komerctiesību praktiķi tās izmanto kā paraugu 
savā ikdienas darbā, arī tiesas savos spriedumos atsaucas uz amatpersonu lēmumu 
atziņām, tādejādi Uzņēmumu reģistru var dēvēt par komerctiesību kalvi.  
Reģistra darbība aprakstīta gan ziņu aģentūrās (LETA, BNS), gan tādos nacionālajos 

preses izdevumos kā laikraksts „Diena”, „Neatkarīgā 
Rīta Avīze”, „Dienas Bizness”, „Latvijas Avīze” u.c., kā 
arī žurnālā „Jurista vārds” un „Bilance”. Laikraksta 
„Dienas Bizness” žurnālists M. Ķirsons 2011. gadā  
saņēma Uzņēmumu reģistra Goda zīmi par ilgstošu 
un objektīvu Uzņēmumu reģistra darbības 
atspoguļošanu. Uzņēmumu reģistra aktualitātes tika 
atspoguļotas arī sižetos radio un televīzijā. Tiek 
gādāts, lai informācija sabiedrībai, medijos par 
jautājumiem, kas saistīti ar UR kompetenci, tiek 
nosūtīta vienlaikus ar jautājuma aktualitāti.  

 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.twitter.com.uznemumureg/
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7. 2012.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 

 

2011. gadā aizsāktais darbs pie ERAF projekta otrā posma īstenošanas, ieviešot e-
pakalpojumus ir galvenā UR prioritāte 2012. gadā, taču tikpat svarīgi ir izstrādāt jaunu 
finansēšanas modeli; izstrādāt koncepciju par vienotu institucionālu vienību un 
saimnieciskās darbības veicēju reģistra izveidi; piedalīties Tieslietu ministrijas 
Pastāvīgajā darba grupā likumu grozījumu izstrādei, kā arī turpināt sniegt iedzīvotājiem 
pakalpojumus, ievērojot labas pārvaldības principu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmumu reģistra 2011.gada publisko gada pārskatu sagatavoja 
Uzņēmumu reģistra  referente komunikāciju projektu jautājumos 

Evija Ivdra 
Evija.Ivdra@ur.gov.lv 

Tel.nr. 67031827 
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