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PRIEKŠVĀRDS 

    Atskatoties uz aizvadīto darba gadu Uzņēmumu reģistrā, iestādes darbība tika 

vērsta uz to, lai  klientiem sniegtie pakalpojumi ir kvalitatīvi, tiktu nodrošināts  

labs klientu apkalpošanas serviss un ērta saziņa ar iestādi.   

Kā nozīmīgākais notikums  2016.gadā gan iestādei, gan plašāk 

pārstāvētajam Uzņēmumu reģistra klientu lokam – komersantiem -  bija 

reformas noslēgums Komerclikumā noteiktajām prasībām veikt uzņēmumu 

pamatkapitāla denominācijai uz eiro ar likumā noteiktajiem atvieglojumiem. 

Noteiktajā termiņā Komerclikuma prasības izpildīja 43.6% SIA un 95.6% AS. 

Visas reformas īstenošanas posmā vēlos izteikt pateicību Uzņēmumu reģistra 

darbiniekiem par darba spējām un pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu, atbalstot, 

konsultējot komersantus, apstrādājot dokumentus un pieņemot lēmumus, jo 

reformas īstenošanas laika posmā strauji pieauga gan izskatāmo dokumentu 

skaits, gan klientu skaits klientu apkalpošanā.   

Komerclikuma reformas aktualitāte bija pastiprinājums tam, lai  

pilnveidotu sniegtos pakalpojumus, e-vidi un saziņu ar iestādi. Kā būtisks 

risinājums klientu ērtībām vērtējams iestādes informatīvā tālruņa pieejamības 

uzlabošanas process, veicot izmaiņas zvanu centra sistēmā, strauji palielinājās 

atbildēto zvanu skaits un klienti varēja saņemt atbildes uz interesējošajiem 

jautājumiem ātri un ērti.  Papildus Rīgas reģionālās nodaļas klientiem iestāde 

sāka piedāvāt iespēju attālināti izņemt rindas kārtas numuru vēlamajam 

pakalpojumam ar mobilās aplikācijas palīdzību, lai taupītu laiku klātienes 

apmeklējumam. Tāpat pārskata gadā turpinājās darbs pie Uzņēmumu reģistra 

jaunās tīmekļa vietnes tehniskās izstrādes, lai tuvākajā laikā tā būtu ērti un 

saprotami lietojama mūsu klientiem.  

2016.gads īpašs bija ne tikai komercreģistrā, bet arī citos Uzņēmumu 

reģistra paspārnē esošajos reģistros.  Piemēram, šķīrējtiesu reģistrā aizvadītajā 

gadā noslēdzās reforma, kas paredzēja šķīrējtiesu pārreģistrāciju atbilstoši 

jaunajām prasībām, savukārt  biedrību un nodibinājumu reģistrā tika noteikta 

iespēja subjektiem ierakstīt reģistrā to darbības jomas.  

Papildus aizvadītā gada nogalē stājās spēkā jauna valsts nodevu apmaksas 

kārtība, kā arī jauni principi to piemērošanā, lai nodrošinātu uzņēmējiem ērtāku 

pieejamību iestādes pakalpojumiem. 

Atskatoties uz pārskata periodā paveikto secināms, ka, iestādei veicot 

noteiktās funkcijas, arī nākamajā pārskata periodā kā būtiskākais uzdevums būs 

e-vides modernizācija, lai esošie e-pakalpojumi kļūtu par Uzņēmumu reģistra 

klientu ikdienu un tuvāko gadu laikā varētu sniegt visus pakalpojumus tikai e-

vidē.     

 

 

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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nodaļa 

Galvenā valsts  
notāra palīgs 

Eksperts kvalitātes 
vadībā 

Sabiedrisko  
attiecību 

speciālists 



6 
 

1.4. Uzņēmumu reģistra vestie reģistri 

2016.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 

Pārskata periodā Uzņēmumu reģistra pārstāvji turpināja veikt 

pienākumus Eiropas Komisijas (EK), Eiropas Komercreģistra foruma (EKF) 

rīkotajās darba grupās un sanāksmēs.  

Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās EKF rīkotajā darba grupā 

saistībā ar patiesā labuma guvēju reģistriem, kurā EKF dalībvalstis un 

EBOCS prezentēja un diskutēja par pastāvošo nacionālo regulējumu un 

plānotajām izmaiņām saistībā ar Direktīvas 2015/849 regulējumu.  

Pārskata periodā Uzņēmumu reģistrs piedalījās EK rīkotajās 

Komerctiesību ekspertu darba grupās attiecībā uz centrālo reģistru, 

komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo savienojamību (BRIS), lai 

2017.gadā aktīvi strādātu pie īstenošanas aktu izstrādes un nodrošinātu 

centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo 

savienojamību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Rezultātā pārskata 

periodā izstrādāts projekts “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

informācijas sistēmas savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās 

savienošanas sistēmu,” kuru plānots noslēgt 2017.gada nogalē. 

2016.gada sākumā tika sākts strādāt pie projekta “Latvijas 

maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums”, kas paredz 

nodrošināt Latvijas maksātnespējas reģistra pieejamību Eiropas Savienības 

dalībvalstu iedzīvotājiem, ieviešot šādu pieeju ikvienam interesentam visā 

Eiropas Savienībā no 2017.gada aprīļa. Projekts ir būtisks, jo nodrošinās 

ātru un kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu 

iedzīvotājiem, uzņēmumiem, banku un tiesu sistēmas darbiniekiem. 

Risinājums piedāvās ātrā un viegli pieejamā veidā pārliecināties par Latvijā 

reģistrētu juridisku un fizisku personu maksātnespēju. Maksātnespējas datu 

pieejamība veicina ātrāku un kvalitatīvāku lēmumu pieņemšanu, kas veicina 

atklātāku un godīgāku biznesa vidi.  

Papildus 2016.gadā Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās pieredzes 

apmaiņā ar Igaunijas Uzņēmumu reģistram pārstāvjiem. Pieredzes apmaiņas 

ietvaros iegūta vērtīga informācija par Igaunijas Uzņēmumu reģistra 

procedūrām sadarbībā ar zvērinātiem notāriem.   

Tāpat Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās Eiropas Komercreģistru 

forumā (ECRF) un  Komercreģistru forumā (CRF) ikgadējā konferencē 

Lielbritānijā, kurā tika iegūta aktuālākā informācija par biznesa reģistru un 

to sniegto pakalpojumu attīstību.  

 

 
 

 
 

 



8 
 

2. IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI 

2.1. Iestādes galvenie uzdevumi un prioritātes 

Uzņēmumu reģistra darbības procesu rezultātā realizētas 2016.gadam 

izvirzītas prioritātes. Iestāde noslēdza informatīvo kampaņu “Uzņēmēj, 

sakārto papīrus!”,  kuras mērķis bija informēt komercreģistra klientus par 

nepieciešamību veikt pamatkapitāla denomināciju. Vienlaikus tika noslēgta 

IS pielāgojumu izstrāde automātiskai pamatkapitāla pārrēķināšanai pēc 

30.06.2016., lai nodrošinātu Komerclikuma pārejas noteikumu 52.punktā 

noteikto.  

2016.gada laikā norisinājās intensīvs darbs pie iestādes pakalpojumu 

kvalitātes un pieejamības uzlabošanas. Piemēram, lai uzlabotu komercķīlu 

reģistra sniegtos pakalpojumus, tika nodrošināta komercķīlas reģistrācijas e-

pakalpojumu izstrāde iepirkuma „Programmatūras izstrāde un uzturēšana” 

(ID Nr. UR 2014/4ERAF). Savukārt komercreģistra klientu interesēs tika 

veiktas izmaiņas komercreģistra veidlapu formātā un pārveidotas PDF.  

Pārskata periodā tika strādāts pie jaunu valsts nodevu apmaksas 

kārtības ierakstu izdarīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, 

kā arī jaunu principu to piemērošanā, lai nodrošinātu uzņēmējiem ērtāku 

pieejamību Uzņēmumu reģistra pakalpojumiem. 

Papildus 2016.gadā uzsākts darbs pie iestādes tīmekļa vietnes satura 

vadības sistēmas izveides, programmēšanas un tehniskās uzturēšanas. 

  

2.2. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 

Jaundibināto uzņēmumu un komersantu skaits 2016. gadā, salīdzinot ar 

2015. gadu samazinājies par 16,6%. Visvairāk, 2016. gadā reģistrētas 

jaunas SIA - 10320, kas veido 92,1 % no visiem jaundibinātajiem 

subjektiem, no tiem 61,2% ir SIA ar samazināto pamatkapitālu. Tālāk seko 

IK - 604 jeb 5,4 % no visiem jaundibinātajiem subjektiem.  
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2.3. Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2016. gadā bija vērojama neliela jaundibināto komersantu skaita 

samazināšanās. Salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā ieraksti par 

jaundibinātiem komersantiem tika izdarīti vidēji par 57 mēnesī vairāk. Tāpat 

kā iepriekšējos gados, arī 2016.gadā, visvairāk ieraksti komercreģistrā tiek 

izdarīti par grozījumiem un pieņemti atlikšanas vai atteikuma lēmumi.  

 

 

2.4. Uzņēmumu reģistrā izdarīto ierakstu skaits 

2016. gadā uzņēmumu reģistrā vidēji mēnesī tika reģistrēti 10 jauni 

subjekti. Uzņēmumu reģistrā, tāpat kā 2015.gadā dominēja veikto  

grozījumu un grozījumu lēmumu skaits.  

 

2.5. Maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits 
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Maksātnespējas reģistrā tiek ierakstītas ziņas, kas saistītas ar 

administratoru iecelšanu/atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, 

ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi 

u.c. 2016. gadā maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits bija 10028, 

kas ir par 16% jeb 18771 ierakstu mazāk nekā 2015. gadā.  

 

2.6. Parakstu apliecināšana 

 

2016. gadā parakstu apliecināšanas skaits samazinājies par 11,5% 

salīdzinājumā ar 2015.gadu. Iemesls parakstu apliecināšanas skaita 

samazināšanai skaidrojums ar to, ka 2015.gadā komersanti aktīvi iesniedza 

gan dalībnieku reģistra nodalījumu, gan veica pamatkapitāla denomināciju, 

iesniedzot iepriekš norādītos dokumentus obligāta prasība tika noteikta 

personas paraksta apliecināšana.  

 

2.7. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 
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2016.gadā Latvijā pavisam kopā bija reģistrēti 1600 dažādi masu 

informācijas līdzekļi, no tiem 1573 aktīvi (darbību neizbeigušie). 2016. gadā 

tika reģistrēti 42 masu informācijas līdzekļi. 

 

2.8. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 

 

Kopumā Latvijā ir reģistrētas vairāk kā 19 tūkstoši biedrības un vairāk 

kā 1 tūkstotis nodibinājumu.  

Pārskata gadā biedrību un nodibinājumā reģistrā visvairāk reģistrētie 

subjekti bija biedrības - 1236 jeb 92,2%.  

2.9. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 73 politiskās partijas un to 

apvienības. 2016.gadā reģistrētas 2 politiskās partijas.  

 

 

2.10. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrācija 

2016. gadā reģistrētas 8 reliģiskās organizācijas un to iestādes. 

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

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 69 šķīrējtiesas. 2016.gadā tika 

reģistrētas 2 šķīrējtiesas.  

  

2.12. Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību 

reģistrācija 

 
Pārstāvniecību reģistrā reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju 

pārstāvniecības bez tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas 

Republikā (pārstāvniecības). 2016.gadā, salīdzinot ar 2015. gadu, reģistrēto 

ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības pārstāvniecību skaits ir 

samazinājies par 37,3%.  

2.13. Komercķīlu reģistrācija 

2016.gadā jauno reģistrēto komercķīlu jeb ķīlu tiesību skaits ir 

palielinājies par 16,4% salīdzinot ar 2015.gadu.  
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2.14. Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 

 

2016.gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits sasniedzis 

1079, kas ir par 14,7% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un tas ir aizvadīto 

piecu gadu augstākais rādītājs.  Kopumā kopš laulāto mantisko attiecību 

līgumu reģistrācijas uzsākšanas 1998. gadā līdz 2016. gada nogalei Latvijā 

bija reģistrēti 15 173 šāda veida līgumi.  
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2.15. Likvidētie komersanti un uzņēmumi 

 

2016. gadā likvidēti 12019 komersanti un uzņēmumi, kas ir par 21,7 % 

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 

2016. gadā kopā izsniegtas 97 120 informācijas vienības (izziņas, 

kopijas un lietas apskate).  
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2.17. Elektronisko dokumentu aprite 

 
Elektronisko dokumentu aprite Reģistrā ar katru gadu pieaug. Reģistra 

iesūtīto elektronisko dokumentu skaits 2016.gadā salīdzinot ar 2015.gadu 

palielinājies par 10%.  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 174 172 

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 

 

2016.gadā ar likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam” Uzņēmumu 

reģistra darbības nodrošināšanai piešķirts finansējums 3505619 euro 

apmērā. 
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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: 1939312 980322 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 1324544 651391 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 614768 328931 

2. Pasīvi: 1939312 980322 

2.1. Pašu kapitāls 1704683 758932 

2.2. Kreditori 234629 221390 

 

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) 

3843091 3505619 3644038 

1.1. dotācijas 2667124 2612587 2580860 

1.2. maksas pakalpojumi 

un citi pašu ieņēmumi 

1175968 869872 1040018 

1.3. Ārvalstu finanšu 
palīdzība 

0 23160 23160 

1.4. Ziedojumi un 

dāvinājumi 

0 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 3871988 3651619 3912996 

2.1. uzturēšanas izdevumi 
(kopā) 

3723065 3499471 3741904 

2.1.1. kārtējie izdevumi 3719665 3496070 3738507 

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 

3400 3401 3397 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 0 0 

2.2. Izdevumi 

kapitālieguldījumiem 

148923 152148 171092 
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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 
25163 

2. Dokumentu kopijas izgatavošana  1,14 - 21,34 34086 

3. Izdruku no Uzņēmumu reģistra 
reģistriem tulkošana angļu, vācu 

un krievu valodā 

17,22  
(1 lappuse) 60388 

4. Sapulču sasaukšana 184-405 5122 

5. Reģistrācija noteiktā datumā 142,29 6972 

6. Lietas apskate 28,46 9223 

7. Informācijas atkalizmantošana 88689 383021 

8. Piedalīšanās semināros 28,46 0 

9. Izziņa no reģistriem 7,11 161704 

10. Parakstu apliecināšana 7,11 319686 

11. Pieteikto izmaiņu ziņotājs 3,00  687 

12. Komercķīlas pieteikums 9,00 vai 
12,00 

33966 

Kopā: 1040018 
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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.   

 

2016.gada 31. decembrī 

Uzņēmumu reģistrā bija 89 valsts 

civildienesta ierēdņu amatu vietas 

un 85 darbinieku amatu vietas. 

 

4.2. Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām 

Vislielākais skaits 

nodarbināto ir vecumu grupā no 

31 gada līdz 40 gadiem – 35% no 

visiem nodarbinātajiem. Gandrīz 

tikpat daudz nodarbināto – 30%, 

ir vecumu grupā līdz 30 gadiem. 

Nodarbinātie, kuri ir vecuma 

grupā no 41 gada līdz 50 gadiem 

ir 24%. 9% nodarbināto ir 

vecuma grupā no 51 gada līdz 60 

gadiem. Savukārt nodarbinātie 

vecumā grupā no 61 gada līdz 75 

gadiem ir 2%. 
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4.3.Nodarbināto darba stāžs 

 

 

4.4. Nodarbināto izglītība 

 

Augstākā izglītība ir 79% no 

visiem Reģistra nodarbinātajiem.   
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4.5. Kvalifikācijas celšana 

Nodarbināto ārējo apmācību apmeklējums 2016.gadā bija 355 

apmeklējuma reizes. Tai skaitā tika apmeklēti Valsts administrācijas 

skolas rīkotie kursi, piemēram, “Ievadkurss darbam valsts pārvaldē 

jaunajiem ierēdņiem”, “Efektīva komunikācija ar klientu”, “Vadības 

prasmju pilnveide”, “Korupcijas novēršana”, “Laika menedžments”, 

“Vienota klientu apkalpošana”. Lai nodrošinātu nodarbināto kvalifikācijas 

celšanu un uzturēšanu Uzņēmumu reģistrā regulāri tika veikta arī iekšējā 

apmācība.  

 

4.6. Personāla kustība 

2016.gada 1.janvārī Reģistrā bija 174 amata vietas. 2016.gadā vidēji 

īslaicīgi bija vakantas 2 amata vietas. 

Uzņēmumu reģistrā 2016.gadā tika nodibinātas darba tiesiskās/valsts 

civildienesta attiecības ar 40 nodarbinātajiem un pārtrauktas darba 

tiesiskās/ valsts civildienesta attiecības ar 36 nodarbinātajiem. 2016.gadā 

vidēji Reģistrā strādāja 171 nodarbinātais. Personāla mainība 2016.gadā 

bija 21%, kas ir paaugstināts rādītājs, salīdzinot ar 2015.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 2016 

Konstatētie trūkumi par 
komersantu gada pārskata 

neiesniegšanu 

254 367 273 1868 2065 1195 

 

Konstatētie trūkumi par 
subjekta neatrašanos 

juridiskajā adresē 

1303 2388 1917 1913 2911 2390 

 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības valdes 
pilnvaru termiņa beigām 

186 227 1688 4232 6129 3703 

 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla apmaksu 

401 102 65 1 1 0 

Konstatētie trūkumi par citu 

normatīvos aktos noteikto 
dokumentu iesniegšanu 

32 33 26 165 87 57 
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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, kā arī Facebook konts, kuros regulāri tika 

aktualizēta informācija par jaunumiem un sniegti aktuālie skaidrojumi par 

nozari.  

2016.gadā Uzņēmumu  reģistrs 2547 reizes tika minēts gan interneta 

resursos, gan nacionālajos preses izdevumos, kā arī reģionālajos preses 

izdevumos un radio utml.  

2016.gadā Uzņēmumu reģistrs sabiedrību informēja par aktualitātēm 

un procesiem iestādē, piedaloties Altum rīkotajos semināros “Atbalsts 

uzņēmējiem,” kā arī izglītoja komersantus par e-vides izmantošanu 

komunikācijā ar Uzņēmumu reģistru E-prasmju nedēļas ietvaros un 

Swedbank rīkotajos pasākumos.  

Papildus Uzņēmumu reģistrs iesaistījies Valsts kancelejas aktivitātē 

“Laba servisa kustība,” kā arī VARAM rīkotajā pasākumā “Dienas bez 

rindām”. Pārskata periodā iestādē vairākkārt uzņemtas studentu grupu 

ekskursijas, kuras iepazīstinātas ar iestādes darbu, iestādes darbinieku 

ikdienas pienākumiem. Jau par tradīciju ir izveidojies arī skolēnu 

informēšana par iestādi Atvērto durvju dienas pasākumā un Ēnu dienas 

aktivitātē.   

Pārskata periodā organizētas divas Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās 

padomes sēdes. 
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7. 2016.GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 

Uzņēmumu reģistrs ir izvirzījis vairākas veicamās prioritātes 

2017.gadam. Galvenie uzdevumi vērsti uz iestādes e-vides uzlabošanu un 

pieejamību klientiem. 2017.gada laikā plānots intensīvi strādāt pie 

iestādes e-vides uzlabošanas, lai klienti elektroniski saņemtu kvalitatīvu 

un ērtu pakalpojumu. 

2017.gadā plānots mainīt elektronisko pieteikumu iesniegšanu 

Uzņēmumu reģistrā, respektīvi, elektronisko pieteikumu iesniegšana 

Uzņēmumu reģistrā būs iespējama tikai, izmantojot portālā www.latvija.lv 

pieejamo e-pakalpojumu „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros”, lai palielinātu e-vides lietotāju skaitu.  

2017.gadā plānots noslēgt Latvijas maksātnespējas reģistra datu 

projektu, kas paredz nodrošināt visiem Eiropas Savienības dalībvalstu 

iedzīvotājiem visās ES valodās bezmaksas iepazīties ar Latvijas 

maksātnespējas reģistra datiem par fiziskām un juridiskām personām, 

izmantojot e-tiesiskuma portālu.  

Vienlaikus 2017.gadā plānots noslēgt pārskata gadā aizsākto projektu 

“Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas 

savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu.” 

Lai nodrošinātu efektīvu turpmāko Uzņēmumu reģistra attīstību, 

plānots strādāt pie Uzņēmumu reģistra darbības stratēģija 2018.-

2020.gadam. 

 

 
 

 
 

 

 

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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