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 PRIEKŠVĀRDS 

2014.gadā Uzņēmumu reģistra darbs galvenokārt tika virzīts esošo 

pakalpojumu uzlabošanai, lai klientiem piedāvātie pakalpojumi būtu ērti 

lietojami un pieejami.   

Aizvadītajā gadā prioritāri strādāts pie iepriekš izstrādātā e-pakalpojuma 

funkcionalitātes pilnveidošanas, lai tuvākajā nākotnē to varētu izmantot pēc 

iespējas plašāks personu loks jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā, tādejādi 

veicinot e-vides izmantošanas iespējas.   

Uzņēmumu reģistra galvenās vērtības ir apmierināti klienti un atklātība, 

līdz ar to pārskata periodā Uzņēmumu reģistrs atvēra savus datus sabiedrībai, 

t.i., Uzņēmumu reģistrs jebkuram interesentam piedāvā saņemt pamata 

informāciju par reģistrētajiem subjektiem bez maksas mašīnlasāmā formātā, 

lai tālāk tos ērti varētu atkalizmantot, veidojot, piemēram, statistikas un 

analīzes materiālus par uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Jāatzīmē, ka Uzņēmumu 

reģistrs, atverot savus datus sabiedrībai, saņēmis “Latvijas atvērto 

tehnoloģiju asociācijas balvu 2014″ kategorijā „Publiskais sektors – Atvērtākā 

iestāde”. 

Tāpat 2014.gadā noritēja intensīvs darbs pie Uzņēmumu reģistra tīmekļa 
vietnes dizaina izstrādes, lai drīzumā klientiem būtu pieejama ērti lietojama 

un uztverama iestādes mājas lapa.  

2014.gadā iezīmējās arī galvenās iestādes prioritātes 2015.gadam - 
nodrošināt Komerclikuma prasību izpildi pamatkapitāla denominācijai un 

dalībnieku reģistra nodalījumu iesniegšanai, kā arī saskaņā ar Komercķīlas 
likuma prasībām nodrošināt iespēju komercķīlu reģistrāciju veikt pilnībā 

elektroniski.  
Vienlaikus, domājot par klientu interesēm, 2015.gadā plānots veikt 

sagatavošanās darbus reģistrācijas lietu ģeogrāfiskās piekritības noņemšanai. 
Lai iecerētos uzdevumus veiktu, jāveic vairāku darbību kopums, kuru 

realizācijā būtiska ir ne tikai iestādes darbinieku kompetence, bet arī 
sadarbība ar citām valsts un privātā sektora iestādēm.     

 

 

Galvenā valsts notāre  

Guna Paidere 
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1. PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Iestādes juridiskais statuss 
 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk tekstā Uzņēmumu 
reģistrs) ir valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Tieslietu ministra 

pārraudzībā1. Uzņēmumu reģistra vadītājs ir galvenais valsts notārs, kuru pēc 
tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā Ministru kabinets. Galvenais valsts 

notārs izskata arī apstrīdētos Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus.  
Uzņēmumu reģistra darbību regulē 1990.gadā pieņemtais likums "Par 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". Tas ir viens no vecākajiem spēkā 
esošajiem likumiem, kas pieņemts pēc Latvijas valsts neatkarības 

atjaunošanas. Savas pastāvēšanas laikā tas ir grozīts un sākotnējo 12 pantu 
vietā likums ir palielinājies līdz 63 pantiem. Iestādes darbinieki, veicot savus 

darba pienākumus, piemēro arī citus likumus - Komerclikumu, Biedrību un 
nodibinājumu likumu un vēl 69 citus likumus.  

 

 

1.2. Uzņēmumu reģistra funkcijas 
 

Uzņēmumu reģistra darbības mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt likumā "Par 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktās funkcijas: 

 
 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. Uzņēmumu reģistrs nodrošina normatīvajos aktos noteikto ziņu 
pieejamību ikvienai trešajai personai gan elektroniski, gan papīra formā, gan 

arī klātienē; 
 veikt kontroles funkciju par reģistrētiem tiesību subjektiem; 

  veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 
 

 
 

 
 

                                                           
1
 Uzņēmumu reģistrs ir patstāvīga valsts iestāde, kuras politiku nosaka Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrija 

neietekmē Uzņēmumu reģistra funkciju izpildi – lēmumus pieņem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un to lēmumu 
apstrīdēšanas iesniegumus izskata Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847&version_date=08.04.2009
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847&version_date=08.04.2009
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847&version_date=08.04.2009
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847&version_date=08.04.2009
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1.3. Iestādes struktūra 
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1.4. Uzņēmumu reģistra vestie reģistri 

2014.gadā Uzņēmumu reģistrā darbojās 13 reģistri: 

  

 

 

1.5. Iestādes administrācija un reģionālās nodaļas 

 

Uzņēmumu reģistrs sastāv no tā administrācijas Rīgā un no deviņām 

reģionālajām nodaļām visā Latvijā: Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, 

Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Valmierā un Ventspilī. 
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1.6. Starptautiskā sadarbība 

 

2014.gadā Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās Eiropas 

Komercreģistru forumā (ECRF) ikgadējā konferencē Itālijā, kurā tika iegūta 

aktuālākā informācija par biznesa reģistru un to sniegto pakalpojumu 

attīstību, kā arī par veiksmīgākajām reformām.  

Papildus tam, gatavojoties 2015.gada Latvijas prezidentūrai Eiropas 

Padomē, Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre piedalījās Eiropas 

Komisijas Komerctiesību ekspertu darba grupas sēdēs Briselē. Komerctiesību 

ekspertu darba grupa strādāja pie direktīvas priekšlikuma par viena 

dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SUP). 

2014.gadā Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās Eiropas Drošības un 

sadarbības organizācijas (EDSO) rīkotajā konferencē „Pilsoniskā sabiedrība un 

valsts: dialogs un partnerība” Kijevā, Ukrainā. Konference rīkota Eiropas 

Padomes un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas īstenotā projekta 

ietvaros par atbalsta sniegšanu Ukrainas valsts iestādēm nevalstisko 

organizāciju darbības regulējošo normatīvo aktu piemērošanas jomā, tostarp 

nevalstisko organizāciju reģistrācijas jautājumos. Uzņēmumu reģistra 

pārstāvji prezentēja NVO reģistrācijas regulējumu, Reģistra uzdevumus un 

funkcijas, kā arī informācijas pieejamības jautājumus. 

Tāpat Uzņēmumu reģistrā pārskata periodā pieredzes apmaiņā viesojas 

Gruzijas valsts delegācijas pārstāvji, kuri tika iepazīstināti ar Latvijas pieredzi 

reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācijas jomā. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



8 
 

2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

 

2.1. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 

Uzņēmumu reģistra darbības procesu rezultātā realizētas 2014.gadam 
izvirzītas prioritātes. Gada laikā intensīvi tika strādāts pie ERAF projekta 

ietvaros izstrādātā e-pakalpojuma funkcionalitātes pilnveidošanas, izstrādājot 
iepirkumu un veiksmīgi realizējot tā procesu. Papildus, lai samazinātu 

atlikšanas lēmumu skaitu, tika veikta atlikšanas iemeslu analīze, un izstrādāti 

priekšlikumi to novēršanai.  
Ņemot vērā izmaiņas Komercķīlas likumā, kas no 2015.gada 1.janvāra 

paredz iespēju komercķīlu reģistrāciju veikt pilnībā elektroniski, pārskata 
gadā tika strādāts pie informācijas sistēmas izmaiņu ieviešanas, lai 

nodrošinātu komercķīlu reģistrēšanas procesa sekmīgu darbību.  
2014.gadā Uzņēmumu reģistrs ieviesis e-pakalpojumu „Atvērtie dati,” kas 

paredz iespēju jebkuram interesentam saņemt pamata informāciju, neietverot 
personu datus, par reģistrētajiem subjektiem bez maksas mašīnlasāmā 

formātā, lai tālāk tos ērti varētu atkalizmantot, veidojot, piemēram, 
statistikas un analīzes materiālus par uzņēmējdarbības vidi Latvijā. Jāatzīmē, 

ka Uzņēmumu reģistrs, atverot savus datus sabiedrībai, saņēmis “Latvijas 
atvērto tehnoloģiju asociācijas balvu 2014″ kategorijā „Publiskais sektors – 

Atvērtākā iestāde”.  
Papildus aizvadītajā gada tika strādāts pie Uzņēmumu reģistra tīmekļa 

vietnes dizaina izstrādes, lai tuvākajā nākotnē iestādes klientiem būtu 

pieejama ērti lietojama un uztverama iestādes mājas lapa.  
 

 
2.2. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 

 
Jaundibināto uzņēmumu un komersantu skaits 2014. gadā, salīdzinot ar 

2013. gadu samazinājies par 8,5%. Visvairāk, 2014. gadā reģistrētas jaunas 
SIA - 13991, kas veido 93 % no visiem jaundibinātajiem subjektiem, tālāk 

seko IK 676 jeb 4,5 %.  
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2.3. Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2014. gadā bija vērojama neliela jaundibināto komersantu skaita 

samazināšanās. Salīdzinot ar 2013.gadu, 2014.gadā ieraksti par 
jaundibinātiem komersantiem tika izdarīti vidēji par 116 mēnesī mazāk. 

Savukārt grozījumu ierakstu izdarīšanas skaits komercreģistrā šajā gadā ir 
palielinājies vidēji par 1387 mēnesī. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 

2014.gadā, visvairāk ieraksti komercreģistrā tiek izdarīti par grozījumiem un 
pieņemti atlikšanas vai atteikuma lēmumi.  

 

 

 

2.4. Uzņēmumu reģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2014. gadā uzņēmumu reģistrā dominēja grozījumu un grozījumu 
lēmumu skaits. Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, samazinājusies jaunu subjektu 

reģistrācija. Ja 2014. gadā vidēji mēnesī tika reģistrēti 9 jauni subjekti, tad 
2013. gadā vidējais skaits mēnesī bija 7. 

Gan komercreģistrā, gan uzņēmumu reģistrā kopumā visvairāk izdarīti 

grozījumi un to skaits gada laikā sasniedza vairāk nekā 67 tūkstošus.    
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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. 2014. gadā maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits bija 11 221, 

kas ir mazāks nekā 2013. gadā.  

 

 

2.6. Parakstu apliecināšana 

 

2014. gadā parakstu apliecināšanas skaits palielinājies par 88,8% 

salīdzinājumā ar 2013.gadu. Jāatzīmē, ka Uzņēmumu reģistra amatpersonas 
no 2014. gada 1. janvāra apliecina parakstus pilnā apjomā. Līdz tam 

Uzņēmumu reģistra amatpersonas apliecināja parakstus uz pieteikumiem par 
individuālā komersanta ierakstīšanu komercreģistrā, uz pieteikuma par 

kapitālsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā, ja kapitālsabiedrību dibina 
viens dibinātājs, un uz pieteikuma par mazkapitāla sabiedrības ierakstīšanu 

komercreģistrā. 
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2.7. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 

 

 

2014. gadā Latvijā pavisam kopā bija reģistrēti 1526 dažādi masu 

informācijas līdzekļi, no tiem 42 tika reģistrēti aizvadītajā gadā.  

 

2.8. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 

 

Kopumā Latvijā ir reģistrētas vairāk kā 15 tūkstoši biedrības un vairāk 

kā 1 tūkstotis nodibinājumu. Salīdzinot ar 2013. gadu, 2014. gadā Biedrību 

un nodibinājumu reģistrā vērojama subjektu reģistrācijas samazināšanās 

tendence. Pārskata gadā 1189 jeb 93% no Biedrību un nodibinājumā 

reģistrētajiem subjektiem bija biedrības.  
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2.9. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija 

 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 75 politiskās partijas un to 

apvienības. 2014.gadā reģistrēto politisko partiju un to apvienību skaits ir 

pazeminājies.  

 

 

2.10. Arodbiedrību, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija 

 2014. gadā reģistrētas 7 arodbiedrības, 13 reliģiskās organizācijas un to 

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

tikai Rīgā. 

 

2.11. Šķīrējtiesu reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 125 šķīrējtiesas, no tām 2014.gadā 

reģistrētas 4 jaunas šķīrējtiesas.  

 

4 

10 

7 

4 

0

2

4

6

8

10

12

2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g.

Reģistrēto politisko partiju un to apvienību skaits

6 

10 

2 

4 

0

2

4

6

8

10

12

2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g



13 
 

2.12. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrācija 

 
 

Reģistrs reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības 

bez tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas Republikā 

(pārstāvniecības). 2014.gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, reģistrēto ārvalstu 

komersantu un organizāciju pārstāvniecības pārstāvniecību skaits ir nedaudz 

palielinājies.  

 

2.13. Komercķīlu reģistrācija 

Komercķīlu jeb ķīlas tiesību skaitam aizvadītajos četros gados bija 

tendence pazemināties, piemēram, 2014.gadā komercķīlu skaits ir 

samazinājies par  15%, salīdzinot ar 2013.gadu.  
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2.14. Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 

 

 Kopumā kopš laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācijas uzsākšanas 

1998. gadā līdz 2014. gada nogalei Latvijā bija reģistrēti 17 778 šāda veida 

līgumi. Aizvadīto četru gadu statistikas dati liecina, ka ik gadu vidēji Latvijā 

tiek reģistrēti vairāk kā 800 laulāto mantisko attiecību līgumi.  

 

2.15. Likvidētie komersanti un uzņēmumi 

  

 

2014. gadā likvidēti 6172 komersanti un uzņēmumi, kas ir par 56% 

vairāk nekā gadu iepriekš.   
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2.16. Sniegtās informācijas vienības 

 

2014. gadā kopā izsniegtas 116 816 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, 

taču lielākā daļa tika sniegta par maksu. 

 

 

 
 

2.17. Elektronisko dokumentu aprite 

 

 
 
Elektronisko dokumentu aprite Reģistrā ar katru gadu pieaug. Salīdzinoši 

2013. gadā tika saņemts par 111% elektronisko dokumentu vairāk nekā 
2012. gadā, savukārt Reģistra izsūtīto elektronisko dokumentu skaits 

2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu palielinājies par 69%.  Elektronisko 
dokumentu skaita kāpums liecina par valsts un pašvaldību, kā arī komersantu 

aktivitātes pieaugumu elektronisko dokumentu izmantošanā.  
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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 174 159 

Politikas rezultāti:     

Komercdarbības uzsākšanai nepieciešamās 

dienas 16 16 

Darbības rezultāti:     

Reģistrēti jauni uzņēmumi un komersanti 

(tūkst.) 18 17 

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā 

(tūkst.) 35 36,5 

 
2014.gadā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” Uzņēmumu reģistra 

darbības nodrošināšanai piešķirts finansējums 3092952 Ls apmērā. 
Ieņēmumi  no maksas pakalpojumiem 2014. gadā bija lielāki, nekā 2014. 

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 euro) 

N.p.k.   Gada sākumā Gada beigās 

1. Aktīvi: 2752876 2590386 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 2591040 2010446 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 161836 579940 

2. Pasīvi: 2752876 2590386 

2.1. Pašu kapitāls 2653454 2479418 

2.2. Kreditori 99422 110968 

 

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) 

3450352 3092952 3635815 

1.1. dotācijas 3135597 2577078 2578962 

1.2. maksas pakalpojumi 

un citi pašu 
ieņēmumi 

314755 515874 1056853 

1.3. Ārvalstu finanšu 
palīdzība 

0 0 0 

1.4. Ziedojumi un 

dāvinājumi 

0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 3494236 3092952 3219477 

2.1. uzturēšanas 
izdevumi (kopā) 

2651645 2937325 3090930 

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 
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2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

842591 155627 128547 

 

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

N.p.k. Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 

Izcenojums Faktiskie 

ieņēmumi 

1. Reģistrācijas apliecības 

saņemšana 

6,60 7541 

2. Dokumentu kopijas 

izgatavošana no lietvedības 

lietas 

1.42 54128 

3. Izdruku no Uzņēmumu reģistra 

reģistriem tulkošana angļu, 

vācu un krievu valodā 

9.96 29969 

4. Sapulču sasaukšana 199-405 9721 

5. Reģistrācija noteiktā datumā 142.29 7541 

6. Lietas apskate 7.11 7711 

7. Informācijas atkalizmantošana 88688 243894 

8. Piedalīšanās semināros 28.46 0 

9. Izziņa no reģistriem 7.11 313132 

10. Parakstu apliecināšana 7.11 383206 

Kopā: 1056853 
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4. PERSONĀLS 

      4.1.Amatu sadalījums 

 

 

Uz pārskata perioda beigām 

Uzņēmumu reģistrā bija 174 amatu 

vienības, tajā skaitā 150 

nodarbināto liels personāls 

nodrošināja Uzņēmumu reģistra 

pamatfunkcijas, bet 24  - atbalsta  

funkciju veicēji.   

 

 

2014.gada 31. decembrī 

Uzņēmumu reģistrā bija 90 valsts 

civildienesta ierēdņu amatu vietas 

un 84 darbinieku amatu vietas.  

 

4.2. Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām 

Uzņēmumu reģistrā nodarbināto 

sadalījums pa vecumu grupām 

būtiski nav mainījies, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata gadu. 

Vislielākais skaits nodarbināto ir 

vecumu grupā no 18 gadiem līdz 30 

gadiem – 38% no visiem 

nodarbinātajiem. Gandrīz tikpat 

daudz nodarbināto – 34%, ir 

vecumu grupā no 31 gada līdz 40 

gadiem.  

 

 

 

 

Ierēdņi 
52% 

Darbinieki 
48% 

38% 

34% 

17% 
9% 2% 

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70

Atbalsta  
personāls 

12% 

Politikas 
ieviesēji 

86% 
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4.3.Nodarbināto darba stāžs 

 

 

4.4. Nodarbināto izglītība 

 

 

Augstākā izglītība ir 82% no visiem 

Reģistra nodarbinātajiem.   

 

Reģistrā 45% nodarbinātie ir 

ieguvuši juridisko augstāko 

izglītību, savukārt pārējie 55% ir 

ieguvuši augstāko izglītību dažādās 

nozarēs, tai skaitā – ekonomikā, 

uzņēmējdarbības vadībā, 

sabiedriskajās attiecībās, 

psiholoģijā u.c. 
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4.5. Kvalifikācijas celšana 

Nodarbināto ārējo apmācību apmeklējums 2014. gadā bija 103 

apmeklējuma reizes, tai skaitā Valsts administrācijas skolas 

rīkotajos kursos 53 apmeklējuma reizes. Lielākais nodarbināto 

apmeklējums bija uz Valsts administrācijas skolas organizētajiem 

kursiem „Vienotā klientu apkalpošanas standarta ieviešana” (30 

nodarbinātie), „Korupcijas novēršana”(17 nodarbinātie) un SIA 

"First Data Latvia" kursu „Tirgotājiem ar karšu pieņemšanas 

iekārtām (POS termināliem), kasu sistēmām vai imprinteriem” (36 

nodarbinātie). Lai nodrošinātu nodarbināto kvalifikācijas celšanu un 

uzturēšanu Uzņēmumu reģistrā regulāri tika veikta arī  iekšējā 

apmācība. 

4.6. Personāla kustība 

2014. gada sākumā tika izveidotas 15 jaunas amata vietas un uz 

2014. gada 1. janvāri Uzņēmumu reģistrā bija 174 amata vietas. Uz 

2014.gada 1. janvāri Uzņēmumu reģistrā bija 22 vakanti amati. 

Lielākā daļa amatu vietu gada laikā, veiksmīgu konkursu rezultātā, 

tika aizpildīti un uz 2014.gada 31.decembri Uzņēmumu reģistrā bija 

5 vakanti amati. Uzņēmumu reģistrā 2014. gadā tika nodibinātas 

darba tiesiskās/ valsts civildienesta attiecības ar 46 nodarbinātajiem 

un pārtrauktas darba tiesiskās/ valsts civildienesta attiecības ar 29 

nodarbinātajiem. 2014. gadā vidēji bija nodarbināti 159 

nodarbinātie. Personāla mainība  2014. gadā bija 18%, kas ir 

paaugstināts rādītājs, salīdzinot ar 2013.gadu, bet skatoties 

kontekstā ar visu valsts pārvaldē nodarbināto personāla mainību 

vidējs rādītājs. 
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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  

 

 2009 2010 201

1 

201

2 

201

3 

2014 

Konstatētie trūkumi par 

komersantu gada pārskata 
neiesniegšanu 

449 798 254 367 273 1868 

Konstatētie trūkumi par 

subjekta neatrašanos 
juridiskajā adresē 

1394 1017 1303 2388 1917 1913 

Konstatētie trūkumi par 
kapitālsabiedrības valdes 

pilnvaru termiņa beigām 

251 823 186 227 1688 4232 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla apmaksu 

54 487 401 102 65 1 

Konstatētie trūkumi par citu 
normatīvos aktos noteikto 

dokumentu iesniegšanu 

3 11 32 33 26 165 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 

 

Kvalitatīva komunikācija ar sabiedrību ir viena no Uzņēmumu 

reģistra prioritātēm, jo tikai tā var nodrošināt demokrātisku, 
tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi.  

Lai informētu sabiedrību par iestādes darbības aktualitātēm, 
tika izmantotas dažādi komunikācijas kanāli – Uzņēmumu reģistra 

mājas lapa www.ur.gov.lv, Twitter konts 
www.twitter.com.uznemumureg, kā arī 

www.facebook.com/uznemumureg, kuros regulāri tika aktualizēta 
informācija par jaunumiem.  

2014.gadā tika sagatavotas un izsūtītas vairāk nekā 60 preses 
relīzes, t.sk. iknedēļas statistika par iepriekšējā nedēļā 

reģistrētajiem subjektiem. Informācija ikreiz tika nosūtīta vairāk 
nekā 160 žurnālistiem un medijiem. Tāpat arī telefoniski un 

elektroniski tika sniegtas atbildes uz žurnālistu interesējošiem 
jautājumiem. Pārskata periodā Reģistrs medijos pieminēts 1762 

rakstos un sižetos. Skaitliski biežāk Reģistrs pieminēts interneta 

portālos. Otrajā vietā pēc lielākā publicitātes apjoma ierindojas ziņu 
aģentūra LETA, kam seko reģionālā prese, biznesa avīzes, 

nacionālās avīzes, radio, nedēļas izdevumi, mēneša izdevumi un TV.  
Lai veicinātu dialogu starp valsts pārvaldi un sabiedrību, jau 

piekto gadu darbojas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome, kas 
vienlaikus sniedz arī teorētisku atbalstu Reģistra tiesību 

piemērošanas jautājumos. 2014. gadā notika 1 Konsultatīvās 
padomes sēde, lai informētu par iestādes darbības rādītājiem 

2014.gada pirmajos desmit mēnešos.  
Lai informētu sabiedrību par Uzņēmumu reģistra aktualitātēm, 

no 2014.gada katru dienu "1. Biznesa Radio" skan Uzņēmumu 
reģistra ziņas. Ziņu izlaidumos klausītāji tiek informēti par aktuāliem 

jautājumiem, kas skar Uzņēmumu reģistra klientus, piemēram, 
pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro, izmaiņas likumos, praktiski 

padomi dokumentu sagatavošanā u.c.  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.ur.gov.lv/
http://www.twitter.com.uznemumureg/
https://www.facebook.com/uznemumureg
http://www.1br.lv/zinas/
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7. 2015.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 

 

Uzņēmumu reģistrs ir izvirzījis vairākas veicamās prioritātes 

2015.gadam. Galvenie uzdevumi vērsti uz iestādes sniegto 
pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanu:  

 Attīstīt Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus, veicināt to 
izmantošanu. Nodrošināt e-pakalpojuma „Reģistrācija 

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” pielāgojumu izstrādi 

iepirkuma „Programmatūras izstrāde un uzturēšana” ietvaros. 

 Nodrošināt Komerclikuma prasību izpildi pamatkapitāla 

denominācijai un dalībnieku reģistra nodalījumu iesniegšanai. 
Nodrošināt līdz 30.06.2013.reģistrēto sabiedrību iesniegto 

pieteikumu izskatīšanu par aktualizēto dalībnieku reģistra 

nodalījumu pievienošanu lietai.  

 Veikt sagatavošanās darbus reģistrācijas lietu ģeogrāfiskās 

piekritības noņemšanai, līdz ar to nepieciešams izstrādāt 
normatīvo aktu priekšlikumus, kas nodrošinātu Uzņēmumu 

reģistra dokumentu aprites elektronizēšanu, atteikšanos no lietu 

ģeogrāfiskās piekritības un pieteikuma veidlapu apstiprināšanas 
ar MK noteikumiem. Paredzēts, ka sagatavošanās darbu veikšana 

nodrošinās iespēju sākot ar 01.01.2016. jauna komersanta 
reģistrācijas pieteikumus (t.sk. šo komersantu turpmākās 

izmaiņas) iesniegt jebkurā Uzņēmumu reģistra reģionālajā 
nodaļā. 

 Informācijas sistēmas audita organizēšana un veikšana. 

 Ieviest automātisku adrešu ierakstu aktualizāciju Uzņēmumu 
reģistra vestajos reģistros.  

 

Uzņēmumu reģistra 2014.gada publisko pārskatu sagatavoja 
Uzņēmumu reģistra sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Ivdra 

Evija.Ivdra@ur.gov.lv 
Tel.nr.+371 67031827 

mailto:Evija.Ivdra@ur.gov.lv

