
Uzņēmumu reģistra pakalpojumu saraksts 

 

Ārējos normatīvajos aktos  
noteiktās 

funkcijas/uzdevumi 
(atsauce uz normatīvo aktu) 

Pakalpojumu 
grupa Pakalpojums 

Atbilstoši UR tīmekļa 
vietnē pieejamai 

informācijai 

Atbilstoši portāla 
latvija.lv Publisko 

pakalpojumu katalogam 

Atbilstoši maksas 
pakalpojumu cenrādim/ 

MK noteikumiem par 
valsts nodevu  

(atsauce uz normatīvo aktu) 

     
Jauna tiesību 
subjekta 
reģistrācija 

  

    

  

1 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Uzņēmuma, 
komersanta, tā filiāles 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jauna uzņēmuma, 
komersanta, tā filiāles 
reģistrācija 

Noteikumi par ierakstu 
izdarīšanas Uzņēmumu 
reģistra žurnālā un 
komercreģistrā, kā arī 
iesniedzamo dokumentu 
reģistrēšanas valsts nodevu  

2 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru:1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(reģistrācija, reģistru 
vešana) 

  Organizācijas 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi ---
attiecīgais reģistrs---
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jaunas organizācijas 
reģistrācija 

Noteikumi par valsts nodevu 
ieraksta izdarīšanai biedrību 
un nodibinājumu 
reģistrā;Noteikumi par valsts 
nodevu par ierakstu 
izdarīšanu politisko partiju 
reģistrā;Noteikumi par valsts 
nodevu ieraksta izdarīšanai 
reliģisko organizāciju un to 
iestāžu reģistrā”; u.c. MK 
not. par ierakstu izdarīšanu 
attiecīgajos reģistros 
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3 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Eiropas sabiedrības, 
grupas, tās filiāles 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jaunas Eiropas 
sabiedrības, grupas, tās 
filiāles reģistrācija 

Noteikumi par valsts 
nodevu, kas maksājama par 
ierakstu izdarīšanu 
uzņēmumu reģistra žurnālā 
un komercreģistrā, kā arī 
iesniedzamo dokumentu 
reģistrēšanu; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ierakstu izdarīšanai Eiropas 
ekonomisko interešu grupu 
reģistrā 

    Izmaiņu tiesību 
subjekta darbībā 
reģistrācija 

  

      

4 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru:1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(reģistrācija, reģistru 
vešana) 

  Izmaiņu uzņēmuma, 
komersanta, tā filiāles 
darbībā reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi ---
attiecīgais reģistrs---
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas uzņēmuma, 
komersanta, tā filiāles 
darbībā  

Noteikumi par ierakstu 
izdarīšanas Uzņēmumu 
reģistra žurnālā un 
komercreģistrā, kā arī 
iesniedzamo dokumentu 
reģistrēšanas valsts nodevu  

5 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Izmaiņu organizācijas 
darbībā reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas organizācijas 
darbībā 

Noteikumi par valsts nodevu 
ieraksta izdarīšanai biedrību 
un nodibinājumu reģistrā; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
par ierakstu izdarīšanu 
politisko partiju reģistrā; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ieraksta izdarīšanai reliģisko 
organizāciju un to iestāžu 
reģistrā”; 
 
u.c. MK not. par ierakstu 
izdarīšanu attiecīgajos 
reģistros 
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6 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Izmaiņu Eiropas 
sabiedrības, grupas, 
tās filiāles darbībā 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas Eiropas 
sabiedrības, grupas, tās 
filiāles darbībā 

Noteikumi par valsts 
nodevu, kas maksājama par 
ierakstu izdarīšanu 
uzņēmumu reģistra žurnālā 
un komercreģistrā, kā arī 
iesniedzamo dokumentu 
reģistrēšanu; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ierakstu izdarīšanai Eiropas 
ekonomisko interešu grupu 
reģistrā 

    Tiesību subjekta  
likvidācija  

  

      

7 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Tiesību subjekta 
likvidācijas uzsākšana 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Uzņēmuma, komersanta, 
organizācijas, Eiropas 
sabiedrības un grupas 
likvidācija 

Noteikumi par valsts 
nodevu, kas maksājama par 
ierakstu izdarīšanu 
uzņēmumu reģistra žurnālā 
un komercreģistrā, kā arī 
iesniedzamo dokumentu 
reģistrēšanu; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ierakstu izdarīšanai Eiropas 
ekonomisko interešu grupu 
reģistrā; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ieraksta izdarīšanai biedrību 
un nodibinājumu reģistrā; 
 
u.c. MK not. par ierakstu 
izdarīšanu attiecīgajos 
reģistros 
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8 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Tiesību subjekta 
likvidācijas 
pabeigšana/ 
izslēgšana no reģistra 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

PPK nav izdalīts atsevišķi, 
ietilpst iepriekšējā 
pakalpojumā (Uzņēmuma, 
komersanta, 
organizācijas, Eiropas 
sabiedrības un grupas 
likvidācija) 

Noteikumi par valsts 
nodevu, kas maksājama par 
ierakstu izdarīšanu 
uzņēmumu reģistra žurnālā 
un komercreģistrā, kā arī 
iesniedzamo dokumentu 
reģistrēšanu; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ierakstu izdarīšanai Eiropas 
ekonomisko interešu grupu 
reģistrā; 
 
Noteikumi par valsts nodevu 
ieraksta izdarīšanai biedrību 
un nodibinājumu reģistrā; 
 
u.c. MK not. par ierakstu 
izdarīšanu attiecīgajos 
reģistros 

    Jauna juridiskā 
fakta reģistrācija 

  

      

9 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru:1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(reģistrācija, reģistru 
vešana) 

  Komercķīlas 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi ---
attiecīgais reģistrs---
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jaunas komercķīlas 
reģistrācija 

Noteikumi par komercķīlas 
reģistrācijas valsts nodevu  

10 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Laulāto mantisko 
attiecību līguma 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jauna laulāto mantisko 
attiecību līguma 
reģistrācija 

Noteikumi par laulāto 
mantisko attiecību 
reģistrācijas valsts nodevu  
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11 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Publiskās un privātās 
partnerības līguma 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jauna publiskās un 
privātās partnerības 
līguma reģistrācija 

Maksa nav paredzēta 

12 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Koncerna līguma 
reģistrācija  

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Jauna koncerna līguma 
reģistrācija  

Maksa nav paredzēta 

    Izmaiņu 
juridiskajā faktā 
reģistrācija 

  

      

13 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Izmaiņu komercķīlu 
reģistrā reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas komercķīlu 
reģistrā  

Noteikumi par komercķīlas 
reģistrācijas valsts nodevu  

14 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru:1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(reģistrācija, reģistru 
vešana) 

  Izmaiņu laulāto 
mantisko attiecību 
līgumā reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi ---
attiecīgais reģistrs---
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas laulāto mantisko 
attiecību līgumu reģistrā 

Noteikumi par laulāto 
mantisko attiecību 
reģistrācijas valsts nodevu  
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15 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Izmaiņu publiskās un 
privātās partnerības 
līgumu reģistra 
ierakstos reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas publiskās un 
privātās partnerības 
līgumu reģistrā 

Maksa nav paredzēta 

16 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Izmaiņu koncerna 
līgumā reģistrācija  

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Izmaiņas koncerna līgumā  Maksa nav paredzēta 

    Juridiskā fakta 
izbeigšana         

17 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Komercķīlas dzēšanas 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Komercķīlas dzēšanas 
reģistrācija 

Noteikumi par komercķīlas 
reģistrācijas valsts nodevu  

18 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru:1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(reģistrācija, reģistru 
vešana) 

  Laulāto mantisko 
attiecību izbeigšanas 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi ---
attiecīgais reģistrs---
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Laulāto mantisko attiecību 
izbeigšanas reģistrācija 

Noteikumi par laulāto 
mantisko attiecību 
reģistrācijas valsts nodevu  

19 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Publiskās un privātās 
partnerības/ koncesijas 
līguma izbeigšanas 
reģistrācija 

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Publiskās un privātās 
partnerības/ koncesijas 
līguma izbeigšanas 
reģistrācija 

Maksa nav paredzēta 
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20 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Koncerna līguma 
izbeigšanas 
reģistrācija  

Reģistrācijas 
pakalpojumi --- 
attiecīgais reģistrs--- 
attiecīgais subjekta/ 
fakta/ izmaiņu veids  

Koncerna līguma 
izbeigšanas reģistrācija  

Maksa nav paredzēta 

    Mantiskā 
ieguldījuma 
vērtētāju saraksta 
vešana 

  

      

21 Komerclikums; Kooperatīvo 
sabiedrību likums; Ministru 
kabineta 2010.gada 29.jūnija 
noteikumi Nr.598 "Noteikumi 
par kārtību, kādā ved 
mantiskā ieguldījuma 
vērtētāju sarakstu, un 
vērtētājiem izvirzāmām 
prasībām" 

  Jauna mantiskā 
ieguldījuma vērtētāja 
iekļaušana sarakstā 

Iekļaušana mantiskā 
ieguldījuma 
novērtēšanas ekspertu 
sarakstā 

Mantiskā ieguldījuma 
vērtētāja iekļaušana 
sarakstā 

Maksa nav paredzēta 

22 Komerclikums; Kooperatīvo 
sabiedrību likums; Ministru 
kabineta 2010.gada 29.jūnija 
noteikumi Nr.598 "Noteikumi 
par kārtību, kādā ved 
mantiskā ieguldījuma 
vērtētāju sarakstu, un 
vērtētājiem izvirzāmām 
prasībām" 

  Izmaiņu mantiskā 
ieguldījuma vērtētāju 
sarakstā reģistrācija 

Izmaiņas mantiskā 
ieguldījuma 
novērtēšanas ekspertu 
sarakstā ietvertajās 
ziņās  

Izmaiņas mantiskā 
ieguldījuma vērtētāju 
sarakstā  

Maksa nav paredzēta 

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/


23 Komerclikums; Kooperatīvo 
sabiedrību likums; Ministru 
kabineta 2010.gada 29.jūnija 
noteikumi Nr.598 "Noteikumi 
par kārtību, kādā ved 
mantiskā ieguldījuma 
vērtētāju sarakstu, un 
vērtētājiem izvirzāmām 
prasībām" 

  Mantiskā ieguldījuma 
vērtētāja izslēgšana no 
saraksta 

Izslēgšana no 
mantiskā ieguldījuma 
novērtēšanas ekspertu 
saraksta 

Mantiskā ieguldījuma 
vērtētāja izslēgšana no 
saraksta 

Maksa nav paredzēta 

    Informācijas un 
citi maksas 
pakalpojumi 

  

      

24 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (informācijas 
sniegšana par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un 
juridiskajiem faktiem)   

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Informācijas 
izsniegšana 
Uzņēmumu reģistra 
tīmekļa vietnē  

Informācijas izsniegšana 
no Uzņēmumu reģistra 
informācijas tīmekļa 
vietnes 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

25 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (informācijas 
sniegšana par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un 
juridiskajiem faktiem) 

  

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Informācijas 
izsniegšana, 
izmantojot Uzņēmumu 
reģistra starpsistēmu 
saskarni 

Informācijas izsniegšana 
no Uzņēmumu reģistra 
informācijas tīmekļa 
vietnes 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

26 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(informācijas sniegšana par 
reģistrētajiem tiesību 
subjektiem un juridiskajiem 
faktiem) 

  

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Regulāra informācijas 
izsniegšana, tajā 
skaitā regulāra 
atjauninātas 
informācijas 
izsniegšana 
Informācijas 
pieprasītāja 
informācijas sistēmā  

Informācijas izsniegšana 
no Uzņēmumu reģistra 
informācijas tīmekļa 
vietnes 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/registre-mantiska-ieguldijuma-vertetaju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/informacijas-abonesana/sagatavo-pieteikumu/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/informacijas-abonesana/sagatavo-pieteikumu/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/informacijas-abonesana/sagatavo-pieteikumu/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/informacijas-abonesana/sagatavo-pieteikumu/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/informacijas-abonesana/sagatavo-pieteikumu/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/regulara-informacijas-izsniegsana/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem


27 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (informācijas 
sniegšana par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un 
juridiskajiem faktiem) 

  

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Informācijas 
izsniegšana valsts 
pārvaldes 
pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv, E-
tiesiskuma portālā  

Izziņu pieprasīšana no 
Uzņēmumu reģistra 
vestajiem reģistriem 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

28 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (informācijas 
sniegšana par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un 
juridiskajiem faktiem) 

  

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Dokumentu kopijas 
klātienē, pa pastu vai 
elektroniskajā pastā  

Informācijas izsniegšana 
no Uzņēmumu reģistra 
informācijas tīmekļa 
vietnes 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

29 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (informācijas 
sniegšana par reģistrētajiem 
tiesību subjektiem un 
juridiskajiem faktiem) 

  

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Reģistrācijas lietas 
izsniegšana apskatei 
klātienē  

Reģistrācijas lietas 
izsniegšana apskatei bez 
anonimizēšanas 
reģistrācijas lietas tiesību 
subjektam un ar 
anonimizēšanu 
personām, kuras nav 
tiesīgas saņemt 
ierobežotas pieejamības 
informāciju 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

30 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(informācijas sniegšana par 
reģistrētajiem tiesību 
subjektiem un juridiskajiem 
faktiem) 

  

Informācijas 
sagatavošana un 
izsniegšana 

Datu atlase  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) 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/registracijas-dokumentu-apskate-klatiene/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/registracijas-dokumentu-apskate-klatiene/
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/registracijas-dokumentu-apskate-klatiene/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/pieprasi-informaciju/datu-atlase/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem


31 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana); 
 
4.pants. Uzņēmumu reģistra 
uzdevumi 
5.viens prim.: 
normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā apliecināt 
parakstus 

  Parakstu 
apliecināšana 

Paraksta 
apliecināšana  

Paraksta apliecināšana 
Uzņēmumu reģistrā 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

32 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru:1.pants. Uzņēmumu 
reģistra funkcijas  
(reģistrācija, reģistru 
vešana);4.pants. Uzņēmumu 
reģistra uzdevumi:5.astoņi 
prim .d.:izsniedz Uzņēmumu 
reģistra vestajos reģistros 
reģistrētajam tiesību 
subjektam reģistrācijas 
apliecību, ja tiesību subjekts 
rakstveidā to pieprasījis, kā 
arī samaksājis normatīvajos 
aktos noteikto maksu par 
Uzņēmumu reģistra 
sniegtajiem pakalpojumiem 

  Citi pakalpojumi Reģistrācijas 
apliecības (dublikāta) 
izsniegšana  

Uzņēmumu reģistra 
vestajos reģistros 
ierakstītā tiesību subjekta 
reģistrācijas apliecības, 
tās dublikāta izsniegšana  

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

33 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana) 

  Citi pakalpojumi Ieraksta izdarīšana, kā 
arī iesniedzamo 
dokumentu 
reģistrēšana 
(pievienošana lietai) 
noteiktā dienā un 
stundā  

Ieraksts reģistrā par 
tiesību subjektu vai 
juridisko faktu noteiktā 
dienā un laikā 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/dibinasana/parakstu-apliecinasana/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/dibinasana/parakstu-apliecinasana/
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://likumi.lv/ta/id/298070-noteikumi-par-latvijas-republikas-uznemumu-registra-informacijas-izsniegsanas-un-citiem-maksas-pakalpojumiem
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/dibinasana/registracijas-apliecibas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/dibinasana/registracijas-apliecibas-izsniegsana/
https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/sia/dibinasana/registracijas-apliecibas-izsniegsana/
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34 Likums par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistru: 
1.pants. Uzņēmumu reģistra 
funkcijas  (reģistrācija, 
reģistru vešana); 
 
Komerclikums 213.pants.  

  Citi pakalpojumi Kapitālsabiedrību 
(SIA, akciju 
sabiedrība) un 
kooperatīvo sabiedrību 
dalībnieku, akcionāru 
vai biedru sapulču 
izsludināšana un 
atklāšana  

Kapitālsabiedrību un 
kooperatīvo sabiedrību 
dalībnieku, akcionāru vai 
biedru sapulču 
izsludināšana un 
atklāšana 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

35     Citi pakalpojumi Uzņēmumu reģistrā 
iesniedzama 
dokumenta 
atvasinājuma 
izgatavošana  

Uzņēmumu reģistrā 
iesniedzama dokumenta 
atvasinājuma 
izgatavošana 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

36     Citi pakalpojumi Pieteikuma 
iesniegšana 
komercķīlas līguma 
pušu vārdā, ko veic 
Uzņēmumu reģistra 
amatpersona  

Pieteikuma iesniegšana 
jaunas komercķīlas, 
pārjaunojuma, grozījumu, 
komercķīlas ņēmēja 
maiņas (ja notiek 
uzņēmuma reorganizācija 
vai pāreja), komercķīlas 
dzēšanas (tai skaitā uz 
tiesas nolēmuma 
pamata), cesijas, 
pārvaldnieka, paziņojuma 
par komercķīlas tiesības 
izlietošanu reģistrācijai 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

37     Citi pakalpojumi Klientu apkalpošana 
klātienē  

Klientu apkalpošana 
klātienē reģistrācijas 
dokumentu iesniegšanai 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  

38     Citi pakalpojumi Dokumentu 
pirmspārbaude  

Pieteikuma un tam 
pievienoto dokumentu 
projektu sākotnējā 
caurlūkošana pirms 
iesniegšanas reģistrācijai 

Noteikumi par Latvijas 
Republikas Uzņēmumu 
reģistra informācijas 
izsniegšanas un citiem 
maksas pakalpojumiem  
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