
Par paveikto 2012.gadā 

Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sēde 
2012.gada 14.novembrī  



 
 

 Koncepcijas „Par vienotu valsts pārvaldes institucionālo vienību un 
saimnieciskas darbības veicēju reģistrāciju” izstrāde.  

 
 
Valdība atbalstīja piedāvāto risinājuma variantu, kas paredz 2014. gadā UR sākt publisko 
personu un iestāžu saraksta uzturēšanu.  
Lai to realizētu: 
 jāizstrādā virkne likumu grozījumu;  
 jāuzsāk darbs pie saraksta tehniskā risinājuma izstrādes.   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

Būtiskākais paveiktais pakalpojumu un funkciju attīstībā 
 

Saraksta izveide nodrošinās vienotu publisko personu un 
iestāžu uzskaiti, kā arī pilnīgas aktuālās informācijas par 
publiskajām personām un iestādēm  pieejamību ikvienam. 

 



 Uzsākts darbs pie UR finansēšanas modeļa sakārtošanas un pakalpojumu 
klāsta, kvalitātes uzlabošanas.  

 
 
Mērķa sasniegšanai valsts nodevas pārvēršamas par UR maksas pakalpojumiem. 
2013.gadā tiks virzīti normatīvo aktu grozījumi, lai no 2014.gada pārvērstu par maksas 
pakalpojumiem Informācijas sniegšanas un paraksta apliecināšanas  pakalpojumus. 

Būtiskākais paveiktais pakalpojumu un funkciju attīstībā 
 



 ERAF projekta „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide” ietvaros ir 
izstrādāti UR e-pakalpojumi iedzīvotājiem un valsts un pašvaldību iestādēm.  

 
 
  

Būtiskākais paveiktais pakalpojumu un funkciju attīstībā 
 

 
E-pakalpojumi valsts un pašvaldību iestādēm 
• Pieejami lietošanā š.g. decembrī 
• Izvietoti integrētajā valsts informācijas sistēmā (IVIS). 
• Nodrošināta Reģistrā uzkrātās informācijas saņemšana 

nekavējoties (tiešsaistē) un bez maksas, garantējot tās juridisko 
ticamību: 

a) standartizētu izziņu veidā (PDF izziņa); 
b) strukturētu datu (xml) veidā, tos saņemot iestādes 
informācijas sistēmā. 

 

 

 
E-pakalpojumi iedzīvotājiem 
• Pieejami lietošanā š.g. decembrī 
• Izvietoti portālā www.latvija.lv (un saite UR mājas lapā uz 

portālu). 
• Nodrošināta iespēja ērtā veidā iesniegt dažādus reģistrācijas 

pieteikumus, un saņemt izziņu no reģistriem  

 

T a s  i r  t i k  v i e n k ā r š i  k ā  b r a u k t  a r  d i v r i t e n i !  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/


Būtiskākais paveiktais normatīvo aktu grozījumos 
 

Nr. 
p.k. 

Normatīvo aktu grozījumu 
projekts 

Paskaidrojums 

1. Stājušies spēkā grozījumi 
likumā  
„Par arodbiedrībām” 
 

Regulē arodbiedrību reģistru vešanu, ierakstāmo ziņu un 
iesniedzamo  dokumentu apjomu, piemērojot Biedrību un 
nodibinājumu likuma noteikumus 

2.  Antireiderisma paka 
 

Nosaka stingrākas prasības dokumentiem par izmaiņām 
kapitālsabiedrībā, kā arī nosaka izmaiņas sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību kapitāla daļu pārejā un dalībnieku 
reģistrācijā.  

3.  Vienkāršotā likvidācija 
 

Nosaka trešajām personām tiesības celt prasību tiesā par 
kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, dodot arī 
kreditoram tiesības kļūt par kapitālsabiedrības 
likvidatoru, kā arī nosaka gadījumus, kad 
kapitālsabiedrību darbība var tikt izbeigta bez likvidācijas 
veikšanas. 

4. Grozījumi Politisko partiju 
likumā 
 

Grozījumi paredz, ka zvērināti notāri apliecina partijas 
dibināšanas sapulces faktu.  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=249652
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/C14E036BF3FC1E7FC2257A0D00356F6C?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/2C4E4C72616932DBC2257967003F6A8C?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/23CD0126A55C20D2C225793C0048371E?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/23CD0126A55C20D2C225793C0048371E?OpenDocument


1647 

2313 

60 

2626 

1469 

2411 

65 

2666 

Jauni Grozījumi Izslēgšana Atlikš./att.

Nevalstiskais sektors 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

Statistikas datu salīdzinājums 

Atpakaļ 



Jauni Grozījumi Izslēgšana Atlikš./att.

15244 

28711 

3024 

20105 

14364 

31712 

3171 

22888 

Komercreģistrs un Uzņēmumu reģistrs 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

Statistikas datu salīdzinājums 



SIA reģistrācija 

2010 2011 01.01.2012.-31.10.2012.

3204 

9836 
9294 

5831 
4441 4114 

SIA ar samazinātu pamatkapitālu pārējās SIA

SIA ar samazinātu pamatkapitālu reģistrācija,  
uzsākta 2010.gada 1.maijā 

1000 
752 

601 
999 

1409 
1341 

2007 2008 2009 2010 2011 01.01.2012.-31.10.2012.

Statistikas datu salīdzinājums 



19667 

18111 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.- 31.10.2012.

Apliecināti paraksti 

Statistikas datu salīdzinājums 



Jaunas Grozījumi Dzēšanas Atsaukš./att.

3826 

4987 

9026 

563 

3548 

7778 

10508 

475 

Komercķīlu reģistrs 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

Statistikas datu salīdzinājums 



Jauni Grozījumi Izbeigti

703 

27 12 

701 

86 

13 

Laulāto mantisko attiecību reģistrs 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

Statistikas datu salīdzinājums 



01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

1449 1389 

Izdarīti ieraksti 
maksātnespējas reģistrā 

(kopā) 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

1406 

1887 

Pasludināti maksātnespējas 
procesi 

Statistikas datu salīdzinājums 



Izskatīti administratīvo
pārkāpumu gadījumi

Sagatavoti brīdinājumi Pieņemti lēmumi par
valsts notāra lēmuma
atcelšanu vai atzīšanu

par prettiesisku

Sagatavoti prasības
pieteikumi

1009 

1436 

66 
224 

341 

2073 

45 
215 

Kontroles funkcija 

01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

2012.gadā strauji 
pieaudzis 
sagatavoto 
brīdinājumu 
skaits 
 

Statistikas datu salīdzinājums 



* komersanti, par kuriem pastāv aizdomas par Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā iesniegto reģistrācijas dokumentu falsifikāciju. 

554 

543 

231 

 

2010. 
 
 
 

2011. 
 
 
 
 

2012. 

 

Komersanti, par kuriem nosūtīti materiāli tiesībsargājošām iestādēm 
(riskantie komersanti*) 

Pieaugums saistāms ar Komerclikuma grozījumiem (01.07.2011.), paredzot prasību 

juridiskās adreses reģistrācijai iesniegt nekustamā īpašuma īpašnieka izsniegtu 

piekrišanu. Tā rezultātā palielinājies viltoto dokumentu skaits. 

Statistikas datu salīdzinājums 

01.01.2012.-01.11.2012. 



par lietvedības izbeigšanu administratīvā
pārkāpumu lietā

par administratīvās lietvedības uzsākšanu

par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu

par kriminālprocesa izbeigšanu

par kriminālprocesa uzsākšanu

No TSI saņemtie lēmumi (paziņojumi)
attiecībā uz nosūtītajiem materiāliem,…

48 

71 

235 

37 

64 

536 

70 

145 

118 

32 

37 

518 

01.01.2012. - 31.10.2012.

01.01.2011 - 31.10.2011.

Statistikas datu salīdzinājums 



4827 
4341 

5049 5013 4810 

5964 

01.01.2010.-31.10.2010. 01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

Nodrošinājuma līdzekļu reģistrācija 

Pieņemti lēmumi par nodrošinājuma līdzekļu reģistrēšanu (kopā visos reģistros)
Pieņemti lēmumi par atteikšanos reģistrēt nodrošinājuma līdzekļus (kopā visos reģistros)

Statistikas datu salīdzinājums 



01.01.2011.-31.10.2011. 01.01.2012.-31.10.2012.

7990 

21985 
25001 

28063 

Elektronisko dokumentu (e-doc) aprite 

Saņemtie Izsūtītie

Statistikas datu salīdzinājums 

2012.gadā strauji 
pieaudzis saņemto 
e-doc skaits  

 




