
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis 

Nr. 

p. k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena euro 

bez PVN1 

1. Informācijas sagatavošana un izsniegšana 

1.1. Informācijas izsniegšana Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē 

1.1.1. 
Izziņas no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem 

1 tiesību subjekts/1 persona 5,00 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi 1 lietotājam 

informācijai par visiem 

Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros ierakstītajiem tiesību 

subjektiem/personām 

30,05 

1.1.2. 

Informācija par tiesību 

subjektu reģistrēto un 

pieteikto izmaiņu ziņotājiem 

1 gads, par 1 tiesību subjektu 3,00 

1.1.3. 

Izziņas no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem 

par tiesību subjektu 

reģistrēto izmaiņu 

ziņotājiem, pieteikto izmaiņu 

ziņotājiem, kā arī par 

reģistrētajām saistībām starp 

tiesību subjektiem un 

fiziskajām personām 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi 1–10 lietotājiem 

izziņām par visiem 

Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros ierakstītajiem tiesību 

subjektiem/personām un pēc 

pieprasījuma – par tiesību 

subjektu reģistrēto un 

pieteikto izmaiņu ziņotājiem, 

kā arī reģistrētajām saistībām 

starp tiesību subjektiem un 

fiziskajām personām 

150,00 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi katriem nākamajiem 

10 lietotājiem izziņām par 

visiem Uzņēmumu reģistra 

vestajos reģistros 

ierakstītajiem tiesību 

subjektiem/personām un pēc 

pieprasījuma – par tiesību 

subjektu reģistrēto un 

pieteikto izmaiņu ziņotājiem, 

kā arī reģistrētajām saistībām 

starp tiesību subjektiem un 

fiziskajām personām 

70,00 

1.1.4.  

Reģistrētās saistības starp 

tiesību subjektiem un 

fiziskajām personām 

1 stunda 47,50 

1.1.5. 1 dokuments 2,00 



Elektroniski pieejamie 

dokumenti no tiesību 

subjektu/juridisko faktu 

reģistrācijas lietām 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi 1 lietotājam 
19,90 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi 1–10 lietotājiem 
100,00 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi katriem nākamajiem 

10 lietotājiem 

50,00 

1.2. Informācijas izsniegšana, izmantojot Uzņēmumu reģistra starpsistēmu saskarni 

1.2.1. 

Izziņas no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem 

un par tiesību subjekta 

reģistrēto izmaiņu sarakstu 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi vienā informācijas 

sistēmā izziņām par visiem 

Uzņēmumu reģistra vestajos 

reģistros ierakstītajiem tiesību 

subjektiem/personām un pēc 

pieprasījuma – par tiesību 

subjekta reģistrēto izmaiņu 

sarakstu (pakalpojuma 

ietvaros iespējams veikt 

200 pieprasījumus dienā) 

190,00 

1.2.2. 

Elektroniski pieejamie 

dokumenti no tiesību 

subjektu/juridisko faktu 

reģistrācijas lietām 

1 mēnesis, nodrošinot 

piekļuvi vienai informācijas 

sistēmai (pakalpojuma 

ietvaros iespējams veikt 

200 pieprasījumus dienā) 

150,00 

1.2.3. 

Pārstāvības tiesību pārbaude 

tīmekļa pakalpes 

izmantošanai 

1 mēnesis, uz 1 juridiskās 

personas informācijas sistēmu 
53,85 

1.3. 
Regulāra informācijas izsniegšana, tai skaitā regulāra atjauninātas 

informācijas izsniegšana informācijas pieprasītāja informācijas sistēmā 

1.3.1. 

Regulāra informācijas 

izsniegšana no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem, 

tai skaitā regulāra 

atjauninātas informācijas 

izsniegšana 

1 gads, uz 1 juridiskās 

personas informācijas sistēmu 
88 689,00 

1.4. 
Informācijas izsniegšana valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv, Eiropas e-tiesiskuma portālā, klātienē vai pa pastu 

1.4.1. 

Izziņa no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem 

portālā www.latvija.lv vai 

Eiropas e-tiesiskuma portālā 

1 tiesību 

subjekts/1 persona/1 līgums 
6,00 

1.4.2. 

Izziņas izdruka klātienē no 

Uzņēmumu reģistra 

vestajiem reģistriem par 

1 tiesību subjekts/1 persona 9,00 



tiesību subjektu/personu vai 

tās nosūtīšana pa pastu 

1.4.3. 
Citu veidu izziņu izdruka klātienē, nosūtīšana pa pastu vai elektronisko 

pastu 

1.4.3.1. 

Izziņa par to, ka informācija 

Uzņēmumu reģistra reģistros 

nav ierakstīta, grozīta, 

reģistrēta vai noteikti 

dokumenti Uzņēmumu 

reģistrā nav iesniegti 

1 izziņa, 2 darbdienu laikā 9,00 

1.4.3.2. 

1.4.2., 1.4.3.1., 1.4.3.3., 

1.4.3.4. un 

1.4.3.5. apakšpunktā minētā 

izziņa no Uzņēmumu reģistra 

vestajiem reģistriem angļu, 

vācu vai krievu valodā 

1 izziņa, 5 darbdienu laikā 51,00 

1.4.3.3. 

Izziņa par reliģiskās 

organizācijas darbības 

nepārtrauktību 

1 izziņa, 15 dienu laikā 11,25 

1.4.3.4. 

Izziņa par lietvedībā 

iesniegtajiem dokumentiem 

attiecībā uz Uzņēmumu 

reģistrā reģistrētu subjektu 

vai juridisko faktu 

1 tiesību subjekts/1 juridiskais 

fakts, 15 dienu laikā 
11,25 

1.4.3.5. Cita veida izziņa 1 izziņa, 15 dienu laikā 13,60 

1.5. 
Dokumentu kopijas izgatavošana klātienē, nosūtīšana pa pastu vai 

elektronisko pastu 

1.5.1. 
Dokumenta kopija no 

reģistrācijas lietas 

1 dokuments, 3 darbdienu 

laikā 
9,00 

1.5.2. 

Dokumenta kopija no 

Uzņēmumu reģistra 

lietvedības lietas 

1 dokuments, 5 darbdienu 

laikā 
4,50 

1.6. Reģistrācijas lietas izsniegšana apskatei klātienē 

1.6.1. 

Reģistrācijas lietas 

izsniegšana apskatei bez 

anonimizēšanas reģistrācijas 

lietas tiesību subjektam 

1 reģistrācijas lieta, 

5 darbdienu laikā 
30,15 

1.6.2. 

Reģistrācijas lietas 

izsniegšana apskatei ar 

anonimizēšanu personām, 

kuras nav tiesīgas saņemt 

ierobežotas pieejamības 

informāciju 

1 reģistrācijas lieta, 

5 darbdienu laikā 
55,30 

1.7. Datu atlase   



1.7.1. 

Uzņēmumu reģistra rīcībā 

esošo tiesību subjektu un 

juridisko faktu reģistrācijas 

procesā radīto datu atlase, 

izmantojot īpašas atlases 

metodes un kritērijus (t. sk. 

datu noformēšana un 

apstrāde)2 

3 stundas 50,70 

1.7.2. 

Par katru nākamo stundu 

papildus 1.7.1. punktā 

minētajai maksai 

1 stunda 17,00 

2. Parakstu apliecināšana   

2.1. Paraksta apliecināšana 1 paraksts 9,00 

3. Citi pakalpojumi   

3.1. 
Reģistrācijas apliecības 

(dublikāta) izsniegšana 
1 apliecība, 3 darbdienu laikā 12,20 

3.2. 

Ieraksta izdarīšana, kā arī 

iesniedzamo dokumentu 

reģistrēšana (pievienošana 

lietai) noteiktā dienā un 

stundā3 

1 pieteikums, tik darbdienu 

laikā, par cik samaksāta valsts 

nodeva 

150,00 

3.3. 

Kapitālsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībnieku, akcionāru vai 

biedru sapulču izsludināšana un atklāšana (maksā nav iekļauti ar sapulces 

norisi saistītie izdevumi) 

3.3.1. 

Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību dalībnieku sapulce 

(līdz pieciem dalībniekiem) 

1 sapulce (arī atkārtota, ja 

pirmā nav lemttiesīga) 
191,00 

3.3.2. 

Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību dalībnieku sapulce 

(vairāk par pieciem 

dalībniekiem) 

1 sapulce (arī atkārtota, ja 

pirmā nav lemttiesīga) 
250,00 

3.3.3. 

Akciju sabiedrības akcionāru 

sapulce; kooperatīvās 

sabiedrības biedru 

kopsapulce (pilnvaroto 

sapulce) 

1 sapulce (arī atkārtota, ja 

pirmā nav lemttiesīga) 
250,00 

3.4. 

Uzņēmumu reģistrā 

iesniedzama dokumenta 

atvasinājuma izgatavošana 

1 dokuments 3,15 

3.5. 
Pieteikuma iesniegšana komercķīlas līguma pušu vārdā, ko veic 

Uzņēmumu reģistra amatpersona 

3.5.1. 

Pieteikuma iesniegšana 

jaunas komercķīlas, 

pārjaunojuma, grozījumu, 

1 pieteikums 12,10 

https://m.likumi.lv/doc.php?id=298070#p1.7
https://m.likumi.lv/doc.php?id=298070#p1


komercķīlas ņēmēja maiņas 

(ja notiek uzņēmuma 

reorganizācija vai pāreja) 

reģistrācijai 

3.5.2. 

Pieteikuma iesniegšana 

komercķīlas dzēšanas (tai 

skaitā uz tiesas nolēmuma 

pamata), cesijas, 

pārvaldnieka, paziņojuma 

par komercķīlas tiesības 

izlietošanu reģistrācijai 

1 pieteikums 10,10 

3.6. Klientu apkalpošana klātienē 

3.6.1. 

Klientu apkalpošana klātienē 

reģistrācijas dokumentu 

iesniegšanai4 

1 pieteikums 1 administratīvā 

procesa ietvaros 
4,00 

3.7. Dokumentu pirmspārbaude5 

3.7.1. 

Pieteikuma un tam 

pievienoto dokumentu 

projektu sākotnējā 

caurlūkošana6 pirms 

iesniegšanas reģistrācijai 

(1 darbdienas laikā)7 

1 pieteikuma un to pavadošo 

dokumentu projektu viena 

caurlūkošanas reize par 

1 subjektu vai juridisko faktu 

46,00 

 


