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Priekšvārds 

Pārskata  periodā Uzņēmumu reģistrs turpināja darboties saskaņā ar iestādes darbības 
stratēģiskajiem mērķiem, lai virzītu iestādes klientus saņemt pakalpojumus un informāciju e-
vidē, vienlaikus veicinot uzņēmējdarbības vides drošību Latvijā, neapgrūtinot godprātīgo 
komersantu darbību.  

Atskatoties uz aizvadīto pārskata periodu redzams, ka viena no nozīmīgākajām aktualitātēm 
2017. gadā bija veiktie grozījumi normatīvajos aktos, kas pastiprināja sadarbību starp 
Uzņēmumu reģistru un Valsts ieņēmumu dienestu, nosakot veikt papildu pārbaudes 
iesniegtajiem reģistrācijas pieteikumiem. Jaunais regulējums ļauj laicīgi pievērst uzmanību 
aizdomīgiem gadījumiem un jau preventīvi vērsties pret iespējamām nelikumībām, kā arī 
apturēt jaunu fiktīvu uzņēmumu reģistrāciju. Šāda veida preventīvās darbības nepieciešamas, 
lai mazinātu iespējamos riskus un negatīvās sekas nākotnē.  

Līdztekus īstenotajai risku vadībai, Uzņēmumu reģistrs pārskata periodā veica nepieciešamās 
darbības, lai aizsāktu reformu, kas paredz  ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai 
personai atklāt  informāciju par personu patiesajiem labuma guvējiem. Reformas mērķis ir 
ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt 
pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem 
pieejamību.  

Informācijas pieejamība 2017.gadā bija viens no iestādes darbības “atslēgvārdiem”, jo  
noslēdzās projekts “Latvijas maksātnespējas reģistra savienošana ar portālu e-tiesiskums,” 
sniedzot iespēju  visiem Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem bezmaksas visās Eiropas 
Savienības valodās saņemt Latvijas maksātnespējas reģistra datus, izmantojot Eiropas e-
tiesiskuma (e-Justice) portālu. Risinājums piedāvā ātrā un viegli pieejamā veidā pārliecināties 
par Latvijā reģistrētu juridisku un fizisku personu maksātnespēju. Tāpat pārskata periodā tika 
strādāts pie projekta “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas 
savienošana ar Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu,” kas sniedz iespēju 
jebkuram interesentam saņemt bez maksas ziņas par sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas 
numuru, juridisko formu, juridisko adresi un dalībvalsti, kurā tā ir reģistrēta. 

Īstenot reformas un vairākus projektus vienlaicīgi, nevarētu bez darbiniekiem, kuri godprātīgi 
veic savus pienākumus un darbojas saskaņā ar iestādes izvirzītajiem mērķiem un vērtībām. 
Atskatoties uz pārskata periodu, skaidra ir arī iestādes turpmākā virzība: Uzņēmumu reģistram 
tuvāko gadu laikā jānodrošina iespēja klientiem attālināti un patstāvīgi (bez starpnieku 
palīdzības) izpildīt valsts noteiktās prasības, sagatavojot reģistrācijas dokumentus Uzņēmumu 
reģistrā.     
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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 

 

 

 
  

GALVENAIS VALSTS NOTĀRS 

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA  
VIETNIEKS (1) 

JURIDISKĀ  
NODAĻA (8) 

KONTROLES  
NODAĻA (13) 

FUNKCIJU IZPILDES  
DEPARTAMENTS (1) 

RĪGAS REĢIONA 
LIETVEDĪBAS NODAĻA (4) 

RĪGAS REĢIONA KOMERSANTU UN UZŅĒMUMU 
REĢISTRACIJAS NODAĻA(19) 

PARAKSTU APLIECINĀŠANAS UN 
JAUNU TIESĪBU SUBJEKTU 

REĢISTRĀCIJAS SEKTORS (7) 

MAKSĀTNĒSPEJAS, 
LIKVIDĀCIJAS  UN 

NODROŠINĀJUMU LĪDZEKĻU 
REĢISTRĀCIJAS SEKTORS ( 9) 

RĪGAS REĢIONA 
KOMERCĶĪLU UN 

LAULĀTO MANTISKO 
ATTIECĪBU 

REĢISTRĀCIJAS 
NODAĻA (5) 

RĪGAS REĢIONA 
NEVALSTISKO 

ORGANIZĀCIJU UN MASU 
INFORMĀCIJAS LĪDZEKĻU 

REĢISTRĀCIJAS NODAĻA (4) 

RĪGAS REĢIONA  ARHĪVA 
NODAĻA (14) 

7 REĢIONĀLĀS 
NODAĻAS: 
BAUSKA (3) 

DAUGAVPILS (4) 
JĒKABPILS (3) 

LIEPĀJA (4) 
RĒZEKNE (5) 

VALMIERA (5) 
VENTSPILS (3) 

 
RĪGAS REĢIONA 

INFORMĀCIJAS NODAĻA 
(10) 

RĪGAS REĢIONA KLIENTU 
APKALPOŠANAS NODAĻA 

(21) 

SABIEDRISKO ATTIECĪBU 
SPECIĀLISTS (1) 

EKSPERTS KVALITĀTES 
VADĪBAS JOMĀ (1) 

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA 
PALĪGS (1) 

FINANŠU UN SAIMNIECĪBAS 
NODAĻA (11) 

PERSONĀLA  
NODAĻA (2) 

ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS 
(18) 



7 
 

1.4.Uzņēmumu reģistra vestie reģistri 
 

2017.gadā Uzņēmumu reģistrā darbojas 13 reģistri, vienlaikus pārskata periodā tika uzsākts 
darbs pie jauna reģistra – saraksta izveides, kas 2018.gadā sniegs iespēju ikvienam 
interesentam bez maksas saņemt aktuālo informāciju par visām valsts pārvaldes iestādēm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Iestādes administrācija un reģionālās nodaļas 
 

Uzņēmumu reģistrs sastāv no tā administrācijas Rīgā un no astoņām reģionālajām nodaļām 
visā Latvijā: Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī. 
2017.gada nogalē tika optimizēta Uzņēmumu reģistra Saldus reģionālā nodaļa, pārtraucot 
klientu klātienes apkalpošanu. Lēmums optimizēt Saldus reģionālās nodaļas darbību saistīts ar 
to, ka arvien vairāk Uzņēmumu reģistra klientu ar iestādi izvēlas sazināties elektroniski, līdz ar 
to, nepieciešamība pēc klātienes apkalpošanas samazinās. 
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1.6. Starptautiskā sadarbība 
 

2017.gadā Uzņēmumu reģistra pārstāvji turpināja veikt pienākumus Eiropas Komisijas (EK), 
Eiropas Komercreģistra foruma (EKF) rīkotajās darba grupās un sanāksmēs. Papildus piedalījās 
arī Eiropas Padomes Naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu ieviešanas novērtēšanas 
ekspertu komitejas 5.kārtas ziņojuma projektā par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu sagatavošanas un pieņemšanas 
procesā. 

Pārskata periodā Uzņēmumu reģistrs turpināja piedalīties EK rīkotajās Komerctiesību ekspertu 
darba grupās attiecībā uz centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo 
savienojamību (BRIS), lai centrālo reģistru, komercreģistru un uzņēmumu reģistru savstarpējo 
savienojamību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm. Rezultātā pārskata periodā noslēdzās 
projekts “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas savienošana ar 
Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu.”  

Papildus 2017.gada noslēdzās darbs pie projekta “Latvijas maksātnespējas reģistra 
savienošana ar portālu e-tiesiskums”, kas nodrošina Latvijas maksātnespējas reģistra 
pieejamību Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem.  Projekts ir būtisks, jo nodrošina ātru 
un kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem, banku un tiesu sistēmas darbiniekiem, piemēram,  risinājums piedāvā ātrā un 
viegli pieejamā veidā pārliecināties par Latvijā reģistrētu juridisku un fizisku personu 
maksātnespēju.  

Tāpat Uzņēmumu reģistra pārstāvji piedalījās Eiropas Komercreģistru forumā (ECRF) un  
Komercreģistru forumā (CRF) ikgadējā konferencē Lietuvā, kurā tika iegūta aktuālākā 
informācija par biznesa reģistru un to sniegto pakalpojumu attīstību.  

 

2. Iestādes darbības rezultāti 
 

Uzņēmumu reģistrs 2017.gadā turpināja attīstīt iestādes sniegtās e-vides iespējas, lai virzītu 
klientus darboties e-vidē, neapmeklējot iestādi klātienē.  

No 2017.gadā klienti Uzņēmumu reģistra Rīgas reģionālās nodaļas klientiem tiek nodrošināta 
iespēja iepriekš pieteikties uz konkrētu klātienes pakalpojumu sev izdevīgā laikā, izmantojot 
tīmekļvietni www.ur.gov.lv. Šāda pieteikšanās sistēma nodrošina nozīmīgu uzlabojumu arī 
pašas iestādes procesu plānošanā un uzturēšanā. Sistēmas ieviešana ļauj daudz produktīvāk 
plānot personāla noslodzi klientu apkalpošanā, prognozēt klientu pieplūdumu, kā arī 
automatizē funkcijas, kurām līdz šim ticis izmantots cilvēku resurss. 

Domājot par klientu vajadzībām, pārskata periodā tika veiktas nozīmīgas izmaiņas portāla 
latvija.lv e-pakalpojumā “Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”. 
Veiktie uzlabojumi e-pakalpojumā paredz izziņas saņemšanu dažu minūšu laikā pēc apmaksas 
veikšanas tiešsaistē, ja izziņas saņemšanas veids tiek izvēlēts “E-pastā” vai “Portālā”, šāda 
iespēja klientiem ļauj neapmeklēt Uzņēmumu reģistru klātienē, bet sniedz iespēju sev 
nepieciešamo informāciju saņemt ātri un ērti. Papildus, veicinot e-pakalpojumu attīstības un 
lietošanu  valstī kopumā, tika pieņemts lēmums elektronisko pieteikumu iesniegšanai 

https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP120/Apraksts
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Uzņēmumu reģistrā izmantot tikai portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu 
„Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”, atsakoties no elektronisko pieteikumu 
iesniegšanas e-pastā.  

Lai uzlabotu klientu apkalpošanas standartus 2017.gada nogalē tika pieņemts lēmums 
Uzņēmumu reģistram izstrādāt virtuālo asistentu, kas spētu rakstiski klientiem sniegt atbildes 
uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Vienlaikus pārskata gadā turpinājās darbs pie Uzņēmumu 
reģistra tīmekļa vietnes satura vadības sistēmas izveides, programmēšanas un tehniskās 
uzturēšanas, lai 2018.gada sākumā klientu rīcībā nonāktu tīmekļa vietne, kas veidota, ņemot 
vērā mūsdienu tendences tīmekļu vietņu izstrādē.  

 

2.1. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 
 

Jaundibināto uzņēmumu un komersantu skaits  2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu 
samazinājās par 8,9%. Visvairāk, 2017.gadā reģistrētas jaunas SIA – 9341, kas veido 91,5% no 
visiem jaundibinātajiem subjektiem, no tiem 56% ar pazemināto pamatkapitālu. Tālāk seko IK 
– 560 jeb 5,5% no visiem jaundibinātajiem subjektiem.  

 

 

2.3.Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 
 

2017.gadā vērojams komercreģistrā izdarīto ierakstu skaita samazinājums, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem. Joprojām, visvairāk komercreģistrā tiek veikti ieraksti par grozījumiem 
subjektu reģistrācijas dokumentos.  
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2.4.Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīto ierakstu skaits 
 

2017.gadā uzņēmumu reģistra žurnālā dominēja veikto grozījumu ierakstu skaits samazinājās 
par 34,1%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu.  

 

 

2.5.Maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits 
 

Maksātnespējas reģistrā tiek ierakstītas ziņas, kas saistītas ar administratoru 
iecelšanu/atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi u.c. 
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2017.gadā maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits bija 9136, kas ir 5,3% mazāk nekā 
2016.gadā.  

 

 

2.6.Parakstu apliecināšana 
 

2017.gada parakstu apliecināšanas skaits pie Uzņēmumu reģistra valsts notāriem 
samazinājās par 41,9%, salīdzinot ar 2016.gadu. Parakstu apliecināšanas skaita samazinājums 
saistāms ar to, ka aizvadītājos divos gados klienti aktīvi iesniedza dokumentus Komerclikuma 
reformas ietvaros, iesniedzot dalībnieku reģistra nodalījumu un veicot pamatkapitāla 
denomināciju.  
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2.7. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 

 

2017.gadā Latvijā tika reģistrēti 38 jauni masu informācijas līdzekļi, kopumā Latvijā pārskata 
periodā darbojās 4528 reģistrēti masu informācijas līdzekļi.  

 

2.8. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 

 

Kopumā Latvijā 2017.gadā bija reģistrētas vairāk kā 21 tūkstotis biedrību un gandrīz 2 tūkstoši 
nodibinājumu. Pārskata periodā visvairāk reģistrētie subjekti bija biedrības – 1088 jeb 89,9% 
no visiem biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem.  
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2.9. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija 

 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 78 politiskās partijas un to apvienības. 2017.gadā 
reģistrētas 5 jaunas politiskās partijas.  

 

2.10. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs 
 

2017.gadā reģistrētas 4 reliģiskās organizācijas un to iestādes, jāatzīmē, ka tās var reģistrēt 
tikai Rīgā.  

 

2.11.Šķīrējtiesu reģistrācija 
 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 71 šķīrējtiesa. 2017.gadā tika reģistrētas 2 jaunas 
šķīrējtiesas. 
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2.12.Ārvalsts komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrācija 

 

Pārstāvniecību reģistrā reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības bez 

tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas Republikā (pārstāvniecības). 2017.gadā, 

salīdzinot ar 2016. gadu, reģistrēto ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības 

pārstāvniecību skaits ir samazinājies par 7,6%.  

 

2.13.Komercķīlu reģistrācija 
 

2017.gadā jauno reģistrēto komercķīlu jeb ķīlu tiesību skaits ir palielinājies par 6,8% 
salīdzinot ar 2016.gadu. 
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2.14.Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 
 

2017.gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits samazinājis par 18,2% nekā 
iepriekšējā gadā.  

 

 

2.15.Likvidētie komersanti un uzņēmumi 
 
2017. gadā likvidēti 16480 komersanti un uzņēmumi, kas ir par 27,1% 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. 
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2.16.Sniegtās informācijas vienības 
 
2017. gadā kopā izsniegtas 71 212 informācijas vienības (izziņas, kopijas un lietas apskate).  

 

 

2.17.Dokumentu iesniegšanas kanāli 
 

 

Gandrīz puse jeb 48% Uzņēmumu reģistrā iesniegto ienākošo dokumentu 2017.gadā saņemti 
elektroniski, izmantojot portālu www.latvija.lv, e-pasta starpniecību un  Tiesu informācijas 
sistēmu (TIS).  
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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 189 189 

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 

2017.gadā ar likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam” Uzņēmumu reģistra darbības 
nodrošināšanai piešķirts finansējums 3659095 euro apmērā. 

  

 

3.Budžeta informācija 
3.1.Finansējums un tā izlietojums 

 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkums bilance euro) 

N.p.k.   Gada sākumā Gada beigās 

1. Aktīvi: 980322 846110 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 651391 587669 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 328931 258441 

2. Pasīvi: 980322 846110 

2.1. Pašu kapitāls 758932 563387 

2.2. Kreditori 221390 282723 

 
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) 

3644038 3659095 4379447 

1.1. dotācijas 2580860 2751728 3223837 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

1040018 869872 1026895 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 23160 37495 108777 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

1.5. Transferti 0 0 19938 

2. Izdevumi (kopā) 3912996 3805095 4448783 



18 
 

2.1. uzturēšanas izdevumi 
(kopā) 

3741904 3648947 4269437 

2.1.1. kārtējie izdevumi 3738507 3645546 4266036 

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 

3397 3401 3401 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 0 0 

2.2. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

171092 156148 179346 

3. Finansēšana 268958 146000 69336 

 

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 vai 12,20 20296 

2. Dokumentu kopijas izgatavošana  1,14 - 21,34 31056 

3. Izdruku no Uzņēmumu reģistra 
reģistriem tulkošana angļu, vācu un 
krievu valodā 

17,22 – 30,00 
(1 lappuse) 59087 

4. Sapulču sasaukšana 184-405 6278 

5. Reģistrācija noteiktā datumā 142,29-150,00 11521 

6. Lietas apskate 28,46 – 55,30 8209 

7. Informācijas atkalizmantošana 7390,75 354756 

8. Piedalīšanās semināros 28,46 0 

9. Izziņa no reģistriem 6,00 – 9,00 146434 

10. Parakstu apliecināšana 7,11 vai 9,00 276056 

11. Pieteikto izmaiņu ziņotājs 3,00 vai 3,48 639 

12. Komercķīlas pieteikums 9,00 – 12,10 31954 

13. Klientu apkalpošana klātienē 4,00 79824 

15. Dokumentu pirmspārbaude 15,00 – 25,00 785 

Kopā: 1026895 
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4.Personāls 
4.1. Amatu sadalījums 

 

Uz pārskata perioda beigām Reģistrā bija 189 amatu vienības, tajā skaitā 137 
nodarbināto liels personāls nodrošināja Reģistra pamatfunkcijas, bet 52 - atbalsta 
funkcijas. 

 

2017.gada 31.decembrī Reģistrā bija 90 valsts civildienesta ierēdņu amatu vietas un 99 
darbinieku amatu vietas. 

 

 

4.2.Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām 
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Vislielākais skaits nodarbināto ir vecumu grupā no 31 gada līdz 40 gadiem – 36% 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 22%. 10% nodarbināto ir 
vecuma grupā no 51 gada līdz 60 gadiem. Savukārt nodarbinātie vecumā grupā vecāki par 60 
gadiem ir 2%.  

 

 

4.3. Nodarbināto darbinieku stāžs iestādē 

 

 

4.4. Nodarbināto izglītība un kvalifikācijas celšana 
Augstākā izglītība ir 83% no visiem Reģistra nodarbinātajiem. 
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Reģistrā 54% nodarbinātie ir ieguvuši juridisko augstāko izglītību, savukārt pārējie 46% ir 
ieguvuši augstāko izglītību dažādās nozarēs, tai skaitā – ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, 
sabiedriskajās attiecībās, psiholoģijā u.c. 

Nodarbināto ārējo apmācību apmeklējums 2017.gadā bija 292 apmeklējuma reizes. Tai skaitā 
tika apmeklēti Valsts administrācijas skolas rīkotie kursi, piemēram, “Administratīvais process 
iestādē”, “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”, “Iekšējās 
komunikācijas izaicinājumi un iespējas pārmaiņu vadībā” un “Efektīva komunikācija ar 
klientiem pa telefonu”. Lai nodrošinātu nodarbināto kvalifikācijas celšanu un uzturēšanu 
Uzņēmumu reģistrā regulāri tika veikta arī iekšējās apmācības.  
 

4.5.Personāla kustība 
 
2017.gada 1.janvārī Reģistrā bija 178 amata vietas. Ar 2017.gada 10.aprīli Reģistram tika 
piešķirtas 11 amata vietas uz vienu gadu, uz projekta ieviešanas laiku.  
Reģistrā 2017.gadā tika nodibinātas darba tiesiskās/valsts civildienesta attiecības ar 34 
nodarbinātajiem un pārtrauktas darba tiesiskās/ valsts civildienesta attiecības ar 31 
nodarbināto. 2017.gadā vidēji Reģistrā strādāja 172 nodarbinātie.  
Personāla mainība 2017.gadā bija 18%. 

5. Kontrole pār Uzņēmumu reģistrā reģistrēto subjektu 
(komersantu, biedrību, partiju, pārstāvniecību) dibināšanas un 

darbības dokumentu atbilstību likumiem un citiem 
normatīvajiem aktiem 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Konstatētie trūkumi par 
komersantu gada pārskata 
neiesniegšanu 

273 1868 2065 1195 
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Konstatētie trūkumi par 
subjekta neatrašanos juridiskajā 
adresē 

1917 1913 2911 2390 

 

2449 

Konstatētie trūkumi par 
kapitālsabiedrības valdes 
pilnvaru termiņa beigām 

1688 4232 6129 3703 

 

1472 

Konstatētie trūkumi par 
kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla apmaksu 

65 1 1 0 0 

Konstatētie trūkumi par citu 
normatīvos aktos noteikto 
dokumentu iesniegšanu 

26 165 87 57 

 

80 

 

6. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Uzņēmumu reģistrs īsteno sadarbību gan ar drukātajiem, gan elektroniskajiem nacionālajiem 
un reģionālajiem plašsaziņas līdzekļiem, informējot dažādas sabiedrības grupas – iedzīvotājus, 
uzņēmējus, valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas – par iestādes darbības 
rezultātiem un aktualitātēm Uzņēmumu reģistra kompetences jomās.  

Aktuālā informācija par iestādi un skaidrojumi par nozari vienlaikus tiek publicēti Uzņēmumu 
reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv,  kā arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook un Flickr. 

Papildus 2017.gadā Uzņēmumu reģistrs pievienojās Finanšu ministrijas veidotajā 
pretkrāpšanas kustība, kas apvieno organizācijas, kurām rūp godīgums Latvijā un kuras ir 
gatavas sadoties rokās, lai par to cīnītos un šajā cīņā iesaistītu visu Latvijas sabiedrību. Kā arī, 
lai veicinātu uz klientu orientētas valsts pārvaldes veidošanu Uzņēmumu reģistrs kopā 
uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem parakstīja sadarbības memorandu par 
“Konsultē vispirms” principa iedzīvināšanu.  

Jau par tradīciju ir kļuvusi Uzņēmumu reģistrs iesaistīšanās Valsts kancelejas aktivitātē “Laba 
servisa kustība,” kā arī ALTUM rīkotajā bezmaksas pasākumu sērijā “STARTA DIENA” jaunajiem 
un topošajiem uzņēmējiem.  

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.   

 

7. 2018.gada galvenās prioritātes 
 

Uzņēmumu reģistrs ir izvirzījis vairākas veicamās prioritātes 2018.gadam, kas izriet no 
Uzņēmumu reģistra darbības stratēģiskajiem mērķiem 2018.-2020.gadam.  

Kā galvenais nākamā pārskata perioda uzdevums ir pārskatīt esošos reģistrācijas procesus, lai 
varētu uzsākt darbu pie Uzņēmumu reģistra publisko reģistru modernizācijas projekta, lai 
tuvāko gadu laikā Uzņēmumu reģistra klienti varētu iesniegt reģistrācijas dokumentus 
attālināti bez starpnieku iesaistes ātri un ērti.   

http://www.ur.gov.lv/
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Tikpat svarīgi 2018.gadā nodrošināt klientiem ērtu rīku - Uzņēmumu reģistra informācijas 
tīmekļvietni -  kas sniedz iespēju saņemt informācijas izsniegšanas pakalpojumus, izmantojot 
dažāda apjoma saturu, pakalpojuma saņemšanas laiku un lietotāju piekļuves iespējas.  

Vienlaikus 2018.gadā jāturpina īstenot  pārskata periodā aizsāktā reforma, kas nosaka, ka 
juridiskajām personām, kas reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, ir pienākums 
iesniegt Uzņēmumu reģistram informāciju par to patieso labuma guvēju.   

Papildus Uzņēmumam reģistram jānodrošina sabiedrībai vienota publisko personu un iestāžu 
saraksta informācijas publisku pieejamību no 2018.gada 1.jūnija. Un jāveicina, lai Uzņēmumu 
reģistra jaunā tīmekļvietne kļūst primāro informācijas avots klientiem un ērts palīgs 
iesniedzamo dokumentu sagatavošanā un neskaidro jautājumu noskaidrošanā.  

Kā izaicinājums 2018.gadā Uzņēmumu reģistram būs Uzņēmumu reģistra virtuālā asistenta 
izveides projekts, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas, jo līdz šim Latvijā publiskās 
pārvaldes sektorā šādi rīki klientu apkalpošanā sektorā nav veidoti.  

 


