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PRIEKŠVĀRDS 

    2015.gada 1.decembrī Uzņēmumu reģistram apritēja 25 gadi. Katrs 

gads ir nesis kādas pārmaiņas, bet tās visas vienmēr ir bijušas vērstas uz 

to, lai uzlabotu tiesiskās vides drošību un lai nodrošinātu ērtus 

pakalpojumus Uzņēmumu reģistra klientiem. Arī 2015.gads ir bijis bagāts 

ar notikumiem un pārmaiņām. Gads pagāja divu reformu zīmē, un 

gatavošanos vēl vienas reformas noslēgumam 2016.gadā. Proti, 

2015.gadā stājās spēkā jauns Šķīrējtiesu regulējums, kas paredzēja visu 

šķīrējtiesu pārreģistrāciju atbilstoši jauniem standartiem. Kā arī 

Uzņēmumu reģistra lielākajam klientu lokam – sabiedrībām ar ierobežotu 

atbildību, līdz gada vidum bija jāiesniedz stingrākām prasībām atbilstošs 

dalībnieku reģistra nodalījums. Paralēli divu reformu noslēgumam, notika 

gatavošanas trešās reformas finišam, proti, 2016.gada 30.jūnijā 

noslēgsies komersantu pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro, kad līdzīgi kā 

visās reformās līdz šim vislielākais klientu pieplūdums ir sagaidāms tieši 

reformas pēdējās dienās. Īpaši uzteicama ir Uzņēmumu reģistra kolektīva 

saliedētība un lielās darba spējas, jo visas reformas ir īstenotas bez 

papildus resursu piešķiršanas. 

Aktualitāte ir cīņa ar ēnu ekonomiku, kurā iesaistīts ir arī Uzņēmumu 

reģistrs. 2015.gadā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu norisinās 

darbs pie ekonomiski neaktīvo kapitālsabiedrību izslēgšanas no reģistra.  

Bez ikdienas darbiem un pienākumiem, notiek arī iestādes attīstība. 

Tendences gan pasaulē, gan Eiropā liecina par arvien pieaugošu 

tehnoloģiju attīstību. Šādā laikmetā arī valsts pārvaldei ir nemitīgi 

jāattīstās. Lai Uzņēmumu reģistrs nodrošinātu atbilstošu servisu saviem 

klientiem, IKT rīki ir ikdienas nepieciešamība. Uzņēmumu reģistra funkciju 

izpilde nav iedomājama bez Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas. Arī 

šajā jomā gads nav pagājis bez izmaiņām – ir mainījies Uzņēmumu 

reģistra informācijas sistēmas uzturētājs. 

Uzņēmumu reģistra ikdienā ir iedzīvināts princips “digitāls pēc 

noklusējuma”. Minētais princips ir ieviests komercķīlu reģistrā, un tas 

paredz, ka primārais pakalpojuma sniegšanas kanāls ir elektronisks. Ja 

klients kādu apsvērumu dēļ nevar izmantot e-vidi, tad ir saglabāta iespēja 

dokumentus iesniegt klātienē par papildus samaksu. 

Kopumā secināms, ka arvien vairāk klienti izvēlas dokumentus 

iesniegt attālināti. Elektroniski parakstītu iesniegto pieteikumu skaits 

salīdzinot ar 2014.gadu ir pieaudzis par 62 % un sasniedz jau gandrīz pusi 

no visiem iesniegtajiem pieteikumiem. Līdz ar to e-pakalpojumu loma tikai 

pieaugs, un ir jāturpina darbs pie to modernizēšanas. 

 

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 

2015.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 

2015.gadā Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes laikā, Uzņēmumu 

reģistra galvenā valsts notāre vadīja Eiropas Komisijas Komerctiesību 

ekspertu darba grupas sēdēs Briselē. Komerctiesību ekspertu darba grupa 

strādāja pie direktīvas priekšlikuma par viena dalībnieka sabiedrībām ar 

ierobežotu atbildību (SUP). Latvijas Prezidentūras ietvaros tika rīkota Eiropas 

Komisijas ikgadējā komerctiesību konference “Company Law in the Digital 

Age”. Konferencē galvenajai valsts notārei bija iespēja prezentēt uzņēmumu 

dibināšanas procesu Latvijā kā labās prakses piemēru. 

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre konferencē “ContAct Riga 

2015” dalījās ar pieredzi par uzņēmumu elektronisku reģistrāciju, un par 

secinājumiem, kādi radušies 5 gadus pēc e-reģistrācijas ieviešanas. 

Tāpat Uzņēmumu reģistra pārstāvji aktīvi ņēma dalību Eiropas 

Komisijas darba grupas sēdēs, kas strādāja pie īstenošanas aktu izstrādes, 

lai nodrošinātu centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru 

savstarpējo savienojamību.  

2015.gadā Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās Eiropas 

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

aktuālākā informācija par biznesa reģistru un to sniegto pakalpojumu 

attīstību, kā arī par veiksmīgākajām reformām. 
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2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 

2015.gadā Uzņēmumu reģistram tika izvirzītas vairākas prioritātes. 

Gada laikā intensīvi strādāts pie e-pakalpojuma “Reģistrācija Uzņēmumu 

reģistra vestajos reģistros” pielāgojumu izstrādes. Tika izveidota jauna 

reģistrācijas pakalpojumu izvēles konfigurācijas datne, jauna lietotāja 

saskarne portālā latvija.lv, strukturētu datu ievadei un saglabāšanai 

pielāgotas PDF veidlapas. 

2015.gada 30.jūnijā noslēdzās termiņš, līdz kuram visām līdz 

2013.gada 30.jūnijam reģistrētajām SIA jāiesniedz dalībnieku reģistra 

pirmais nodalījums. Ar mērķi atvieglot prasību izpildi, 2015.gada 4.jūnijā 

tika pieņemti grozījumi Komerclikumā, kas šo prasību kā obligātu noteica 

visām divu vai vairāku īpašnieku SIA, no prasībām atbrīvojot viena īpašnieka 

SIA. Tādējādi pienākums iesniegt minēto dokumentu līdz noteiktam 

termiņam tika noņemts plašam klientu lokam, kas šo prasību varēs izpildīt 

vienlaikus ar citu izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā. 

Uzņēmumu reģistra statistikas dati liecina, ka līdz 2015.gada beigām 

dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu iesniegušas 49% SIA, kurām bija 

pienākums šo uzdevumu veikt.  

Lai veicinātu un izglītotu uzņēmējus gan par dalībnieku reģistra pirmā 

nodalījuma iesniegšanu, gan par pamatkapitāla denomināciju, 2015.gadā 

tika uzsākta kampaņa „Uzņēmēj, sakārto papīrus!”. Informatīvās kampaņas 

mērķis ir ne tikai informēt uzņēmējus par aktuālajām prasībām, bet arī 

veidot izpratni par to nepieciešamību un sniegt atbalstu dokumentācijas 

sagatavošanā. Kampaņas ietvaros tika sagatavotas interaktīvās video 

pamācības un informatīvais buklets, tiek organizētas Konsultāciju dienas 

Rīgā un reģionos, izveidota informatīvā platforma 

www.sakartopapirus.ur.gov.lv, kurā vienuviet apkopota visa informācija, kas 

saistīta ar dalībnieku reģistra pirmo nodalījumu un pamatkapitāla 

pārreģistrāciju eiro.  

2015.gadā tika sagatavoti projekti vairākām izmaiņām normatīvajos 

aktos. Grozījumu mērķis ir efektivizēt procedūras un mazināt slogu 

Uzņēmumu reģistra klientiem – plānots gan atteikties no veidlapu 

apstiprināšanas MK, gan no lietu ģeogrāfiskās piekritības, tāpat sagatavotas 

nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu elektronisku Uzņēmumu reģistrā 

iesniegto dokumentu apriti. 2015.gadā ir veiktas izmaiņas Uzņēmumu 

reģistra iekšējās procedūrās, lai nodrošinātu, ka ar 2016.gada sākumu testa 

režīmā varētu nodrošināt dokumentu pieņemšanu jebkurā reģionālajā nodaļā 

(atteikšanās no lietu ģeogrāfiskās piekritības).  

Pārskata gadā ir turpināta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas 

attīstība un ieviesti vairāki jauninājumi, piemēram, automātiska juridisko 

http://www.sakartopapirus.ur.gov.lv/
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adrešu ierakstu aktualizācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, kas 

paredz daļēju juridisko adrešu aktualizāciju.  

Lai nodrošinātu efektīvu turpmāko Uzņēmumu reģistra attīstību ir 

izstrādāta Uzņēmumu reģistra darbības stratēģija 2016.-2018.gadam. 

2.2. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 

Jaundibināto uzņēmumu un komersantu skaits 2015. gadā, salīdzinot ar 

2014. gadu samazinājies par 10,3%. Visvairāk, 2015. gadā reģistrētas 

jaunas SIA - 12575, kas veido 93,6 % no visiem jaundibinātajiem 

subjektiem, no tiem 64% ir SIA ar samazināto pamatkapitālu. Tālāk seko IK 

- 676 jeb 5 % no visiem jaundibinātajiem subjektiem.  

 
 

2.3. Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2015. gadā bija vērojama neliela jaundibināto komersantu skaita 

samazināšanās. Salīdzinot ar 2014.gadu, 2015.gadā ieraksti par 

jaundibinātiem komersantiem tika izdarīti vidēji par 126 mēnesī mazāk. 

Grozījumu ierakstu izdarīšanas skaits komercreģistrā šajā gadā, tāpat kā 

iepriekšējā pārskata gadā, ir palielinājies vidēji par 944 mēnesī, kas saistīts 

ar pārejas noteikumu termiņa beigām, kad divu un vairāk dalībnieku SIA līdz 

2015.gada 30.jūnijam Uzņēmumu reģistrā bija jāiesniedz dalībnieku reģistra 

nodalījums, kas precizēts atbilstoši grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā 

stājās 2013.gada 1.jūlijā. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2015.gadā, 

visvairāk ieraksti komercreģistrā tiek izdarīti par grozījumiem un pieņemti 

atlikšanas vai atteikuma lēmumi.  
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2.4. Uzņēmumu reģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2015. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājušies visi vidējie 

mēneša rādītāji ierakstu izdarīšanai uzņēmumu reģistrā. Ja 2014. gadā vidēji 

mēnesī tika reģistrēti 7 jauni subjekti, tad 2015. gadā vidējais skaits mēnesī 

bija 10. Uzņēmumu reģistrā dominēja grozījumu un grozījumu lēmumu 

skaits, kas pieaudzis par 8% un subjektu izslēgšanas skaits, kas ir pieaudzis 

par 52%. 

 

Gan komercreģistrā, gan uzņēmumu reģistrā kopumā izdarīti visvairāk 

grozījumi un to skaits gada laikā sasniedza vairāk nekā 78 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. 2015. gadā maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits bija 11899, 

kas ir par 6% jeb 678 ierakstiem vairāk nekā 2014. gadā.  
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2.6. Parakstu apliecināšana 

 

2015. gadā parakstu apliecināšanas skaits samazinājies par 0,4% 

salīdzinājumā ar 2014.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. 

2.7. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 

 

2015.gadā Latvijā pavisam kopā bija reģistrēti 1569 dažādi masu 

informācijas līdzekļi, no tiem 1542 aktīvi (darbību neizbeigušie). 2015. gadā 

tika reģistrēti 43 masu informācijas līdzekļi. 
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2.8. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 

 

Kopumā Latvijā ir reģistrētas vairāk kā 15 tūkstoši biedrības un vairāk 

kā 1 tūkstotis nodibinājumu. 2015. gadā biedrību un nodibinājumu reģistrā 

vērojama subjektu reģistrācijas pieaugums, salīdzinot ar 2014. gadu 

reģistrēto subjektu skaits pieaudzis par 4,8%.  

Kopš 2014.g. 1.novembra biedrību un nodibinājumu reģistrā tiek 

ierakstītas arī arodbiedrības (ARB), arodbiedrību apvienības (ARA) un 

arodbiedrību patstāvīgās vienības (ARV). 2015.gadā reģistrētas 7 ARB, 1 

ARA, 46 ARV, salīdzinot - 2014.gadā tikai 7 ARB, pārējās formas vispār 

netika reģistrētas. 

Pārskata gadā biedrību un nodibinājumā reģistrā visvairāk reģistrētie 

subjekti bija biedrības - 1248 jeb 93%.  

2.9. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 73 politiskās partijas un to 

apvienības. 2015.gadā netika reģistrēta neviena politiskā partija un to 

apvienība.  
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2.10. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija 

2015. gadā reģistrētas 11 reliģiskās organizācijas un to iestādes. 

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

2.11. Šķīrējtiesu reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 83 šķīrējtiesas. 2015.gadā netika 

reģistrēta neviena šķīrējtiesa, taču Šķīrējtiesu likuma reformas rezultātā 42 

šķīrējtiesas tika izslēgtas no šķīrējtiesu reģistra.  

2015.gadā 1.janvārī stājās spēkā Šķīrējtiesu likums, nosakot šķīrējtiesu 

izveidošanas kārtību un darbības pamatprincipus, lai nodrošinātu civiltiesisku 

strīdu efektīvu un taisnīgu izšķiršanu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesu likums noteica 

pārējas posmu līdz 2015.gada 1.jūnijam jau reģistrēto pastāvīgo šķīrējtiesu 

dibinātājiem uzliekot par pienākumu, nodrošināt šķīrējtiesu darbību atbilstoši 

jaunajām prasībām, tai skaitā, iesniedzot Uzņēmumu reģistrā likumā 

noteiktos dokumentus. Ja šķīrējtiesa prasības neizpildīja, Uzņēmumu reģistrs 

lēma par pastāvīgās šķīrējtiesas izslēgšanu no šķīrējtiesu reģistra.  

2.12. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību 
reģistrācija 

 
Reģistrs reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības 

bez tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas Republikā 
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(pārstāvniecības). 2015.gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, reģistrēto ārvalstu 

komersantu un organizāciju pārstāvniecības pārstāvniecību skaits ir 

pieaudzis par 51%.  

2.13. Komercķīlu reģistrācija 

2015.gadā jauno reģistrēto komercķīlu jeb ķīlu tiesību skaits ir 

samazinājies par 3% salīdzinot ar 2014.gadu. Jaunu reģistrēto komercķīlu 

skaits pēdējos piecos gados ir ar tendenci samazināties, taču kopējā 

komercķīlu pieprasījumu summa 2015.gadā ir par 30% lielākā nekā 

2014.gadā un par 2% lielākā nekā 2013.gadā.  

 

2.14. Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 

 

2015.gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits sasniedzis 

941, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un tas ir aizvadīto piecu 

gadu augstākais rādītājs.  Kopumā kopš laulāto mantisko attiecību līgumu 

reģistrācijas uzsākšanas 1998. gadā līdz 2015. gada nogalei Latvijā bija 

reģistrēti 13 720 šāda veida līgumi.  
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2.15. Likvidētie komersanti un uzņēmumi 

 

2015. gadā likvidēti 9877 komersanti un uzņēmumi, kas ir par 60% 

vairāk nekā gadu iepriekš. Liels likvidēto komersantu un uzņēmumu skaits ir 

saistīts ar ekonomiski neaktīvo kapitālsabiedrību izslēgšanu no 

komercdarbības vides, pamatojoties uz Uzņēmumu reģistra vai Valsts 

ieņēmuma dienesta lēmumu, vai tiesas nolēmumu par kapitālsabiedrības 

darbības izbeigšanu. 

2.16. Sniegtās informācijas vienības 

2015. gadā kopā izsniegtas 90 441 informācijas vienības (izziņas, 

kopijas un lietas apskate). Lielākā daļa no kopējā skaita informācija tiek 

sniegta bez maksas institūcijām, kurām saskaņā ar likumu nav jāmaksā par 

informācijas saņemšanu. 
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2.17. Elektronisko dokumentu aprite 

 
Elektronisko dokumentu aprite Reģistrā ar katru gadu pieaug. Reģistra 

iesūtīto elektronisko dokumentu skaits 2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu 

palielinājies par 62%.  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 174 171 

Politikas rezultāti:     

Komercdarbības uzsākšanai nepieciešamās 

dienas 5,5 5,5 

Darbības rezultāti:     

Reģistrēti jauni uzņēmumi un komersanti 
(tūkst.) 15,5 13,4 

Veikto grozījumu skaits komercreģistrā (tūkst.) 95,1 74,9 

 

2015.gadā ar likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam” Uzņēmumu 

reģistra darbības nodrošināšanai piešķirts finansējums 3456658 euro 

apmērā. Ieņēmumi  no maksas pakalpojumiem 2015. gadā bija lielāki, nekā 

2015. gada sākumā ieplānots.  
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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: 2590386 1939312 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 2010446 1324544 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 579940 614768 

2. Pasīvi: 2590386 1939312 

2.1. Pašu kapitāls 2479418 1704683 

2.2. Kreditori 110968 234629 

 

Valsts budžeta finansējuma un tā izlietojums (euro) 

N.p.k. Finanšu resursi 
izdevumu segšanai 

(kopā) 

Iepriekšējā 
gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 
likumā 

Faktiskā 
izpilde 

1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 

(kopā) 

3635815 3456658 3843091 

1.1. dotācijas 2578962 2586786 2667124 

1.2. maksas pakalpojumi 
un citi pašu ieņēmumi 

1056853 869872 1175967 

1.3. Ārvalstu finanšu 

palīdzība 

0 0  

1.4. Ziedojumi un 
dāvinājumi 

0 0  

2. Izdevumi (kopā) 3219477 3602658 3871988 

2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā) 

3090930 3450510 3723065 

2.1.1. kārtējie izdevumi 0 0  

2.1.2. procentu izdevumi 0 0  

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti  

0 0  

2.1.4. kārtējie maksājumi 
Eiropas Kopienas 

budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

0 0  

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 

0 0  

2.2. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

128547 152148 148923 
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Maksas pakalpojumi un to izcenojumi, citi pašu ieņēmumi (euro) 

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

Izcenojums Faktiskie 
ieņēmumi 

1. Reģistrācijas apliecības 

saņemšana 

11,38 27683 

2. Dokumentu kopijas izgatavošana  1,14 - 21,34 31993 

3. Izdruku no Uzņēmumu reģistra 

reģistriem tulkošana angļu, vācu 
un krievu valodā 

17,22  

(1 lappuse) 

50707 

4. Sapulču sasaukšana 184-405 10558 

5. Reģistrācija noteiktā datumā 142,29 6611 

6. Lietas apskate 28,46 11508 

7. Informācijas atkalizmantošana 88689 439552 

8. Piedalīšanās semināros 28,46 0 

9. Izziņa no reģistriem 7,11 195724 

10. Parakstu apliecināšana 7,11 366547 

11. Pieteikto izmaiņu ziņotājs 3,00  705 

12. Komercķīlas pieteikums 9 vai 12 34379 

Kopā: 1175967 
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4. PERSONĀLS 

4.1.Amatu sadalījums  

 

Uz pārskata perioda beigām 

Uzņēmumu reģistrā bija 174 

amatu vienības, tajā skaitā 141 

nodarbināto liels personāls 

nodrošināja Uzņēmumu reģistra 

pamatfunkcijas, bet 33 - atbalsta 

funkciju veicēji.   

 

 

2015.gada 31. decembrī 

Uzņēmumu reģistrā bija 90 valsts 

civildienesta ierēdņu amatu vietas 

un 84 darbinieku amatu vietas. 

 

 

4.2. Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām 

Vislielākais skaits 

nodarbināto ir vecumu grupā no 

31 gada līdz 40 gadiem – 36% no 

visiem nodarbinātajiem. Gandrīz 

tikpat daudz nodarbināto – 31%, 

ir vecumu grupā no 18 gadiem 

līdz 30 gadiem. 9% nodarbināto ir 

vecuma grupā no 51 gada līdz 60 

gadiem. Savukārt vienādu 

procentuālo skaitu 2% veido 

nodarbinātie vecumā grupā no 61 

gada līdz 70 gadiem un no 71 

gada līdz 80 gadiem.  
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4.3.Nodarbināto darba stāžs 

 

 

4.4. Nodarbināto izglītība 

 

Augstākā izglītība ir 82% no 

visiem Reģistra nodarbinātajiem.   

 

Reģistrā 49% nodarbinātie ir 

ieguvuši juridisko augstāko 

izglītību, savukārt pārējie 51% 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 2015. gadā bija 122 

apmeklējuma reizes. Tai skaitā bija Valsts administrācijas skolas rīkotie 

kursi „Efektīvs vadītājs”, kuru noklausījās 34 nodarbinātie, 

“Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi”, kuru 

noklausījās 33 nodarbinātie, “Interešu konflikta novēršana un valsts 

amatpersonu profesionālā ētika” kursu apmeklēja 26 nodarbinātie. Divi 

nodarbinātie noklausījās Valsts administrācijas skolas rīkoto kursu 

„Publisko iepirkumu likuma piemērošana iesācējiem”, savukārt divi 

nodarbinātie apmeklēja kursu „No speciālista par vadītāju”. Septiņi 

nodarbinātie apguva zināšanas SIA "First Data Latvia" kursos „Tirgotājiem 

ar karšu pieņemšanas iekārtām (POS termināliem), kasu sistēmām vai 

imprinteriem”. Lai nodrošinātu nodarbināto kvalifikācijas celšanu un 

uzturēšanu Uzņēmumu reģistrā regulāri tika veikta arī iekšējā apmācība.  

 

4.6. Personāla kustība 

2015. gada 1. janvārī Uzņēmumu reģistrā bija 174 amata vietas. Uz 

2015.gada 1. janvāri Uzņēmumu reģistrā bija īslaicīgi vakantas 5 amata 

vietas un gandrīz tikpat - 4 amata vietas bija īslaicīgi vakantas 2015.gada 

31.decembrī. Uzņēmumu reģistrā 2015. gadā tika nodibinātas darba 

tiesiskās/valsts civildienesta attiecības ar 37 nodarbinātajiem un 

pārtrauktas darba tiesiskās/ valsts civildienesta attiecības ar 32 

nodarbinātajiem. 2015. gadā vidēji bija nodarbināti 171 nodarbinātais. 

Personāla mainība 2015. gadā bija 19%, kas ir paaugstināts rādītājs, 

salīdzinot ar 2014.gadu. 
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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  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Konstatētie trūkumi par 

komersantu gada pārskata 

neiesniegšanu 

254 367 273 1868 2065 

Konstatētie trūkumi par subjekta 
neatrašanos juridiskajā adresē 

1303 2388 1917 1913 2911 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības valdes pilnvaru 
termiņa beigām 

186 227 1688 4232 6129 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības pamatkapitāla 
apmaksu 

401 102 65 1 1 

Konstatētie trūkumi par citu 

normatīvos aktos noteikto 
dokumentu iesniegšanu 

32 33 26 165 87 
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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 

izmantoti 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.  

2015.gadā tika sagatavotas un izsūtītas vairāk nekā 90 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. Par Uzņēmumu reģistra darbību un 

aktualitātēm rakstīja gan ziņu aģentūras LETA un BNS, gan nacionālie 

preses izdevumi, piemēram, “Dienas Bizness”, “Diena”, “Neatkarīgā Rīta 

Avīze”, “Latvijas avīze” u.c., gan arī reģionālie preses izdevumi, 

piemēram, “Kurzemes Vārds”, “Novadnieks”, gan interneta portāli Delfi, 

TVNET, vestnesis.lv. Iestādes pārstāvji ir snieguši arī intervijas vairākiem 

televīzijas un radio raidījumiem. 

2015.gadā tika turpināta sadarbība ar "1. Biznesa Radio", kur katru 

dienu 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, skaidrojumi u.c.  

Lai informētu sabiedrību par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem 

un jaunākajiem grozījumiem Komerclikumā, pamatkapitāla pārreģistrāciju 

uz eiro un dalībnieku reģistra nodalījuma iesniegšanu, Uzņēmumu reģistrs 

piedalījās E-prasmju nedēļas semināros “Attālināti un droši” Liepājā, 

Ventspilī, Rīgā. 

 

 

 

 

 

 

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. 2016.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 

Uzņēmumu reģistrs ir izvirzījis vairākas veicamās prioritātes 

2016.gadam. Galvenie uzdevumi vērsti uz iestādes sniegto pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības uzlabošanu:  

 UR IS pielāgojumu izstrāde automātiskai pamatkapitāla 

pārrēķināšanai pēc 30.06.2016., lai nodrošinātu Komerclikuma 

Pārejas noteikumu 52.punktā noteikto; 

 Vienkāršotu valsts nodevu likmju ieviešana 

(komercreģistrs/uzņēmumu reģistra žurnāls - izmaiņas EP119) - 

valsts nodevas apaļos EUR, vienkāršota aprēķināšana vairāku 

reģistrācijas darbību gadījumā; 

 Attīstīt Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus, veicināt to 

izmantošanu. Nodrošināt komercķīlas reģistrācijas e-pakalpojumu 

izstrādi iepirkuma „Programmatūras izstrāde un uzturēšana” (ID Nr. 

UR 2014/4ERAF) ietvaros; 

 Komercreģistra veidlapu pārveide PDF formātā (datu importēšana 

URIS, izmaiņas EP119); 

 Uzņēmumu reģistra jaunās mājas lapas izstrāde. 

 

 
 

 
 

 

 

Uzņēmumu reģistra 2015.gada publisko pārskatu sagatavoja 
Uzņēmumu reģistra sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Danovska 

Baiba.Danovska@ur.gov.lv 
Tel.nr.+371 67031827 
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