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Priekšvārds 

Var teikt, ka Uzņēmumu reģistrā nav gada bez reformām, arī aizvadītais 2018. gads aizritējis 
reformas zīmē. Uzņēmumu reģistram saistošie normatīvie akti paredzēja pārskata periodā 
pastiprināti veikt nepieciešamās darbības, lai ierobežotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 
un terorisma finansēšanu un nodrošinātu pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu 
patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) pieejamību Uzņēmumu reģistrā reģistrētai 
juridiskajai personai.  Reformas nozīmi pastiprināja Eiropas Padomes Moneyval komitejas 
ziņojums, norādot, ka Latvijai ir jāveic būtiski uzlabojumi efektivitātes rādītājos, lai mazinātu 
risku līmeni noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmā. Tas 
pastiprināja Uzņēmumu reģistra vienu no pašreizējiem mērķiem attīstīt riskos balstītu pieeju, 
lai ierobežotu negodprātīgu uzņēmēju un komersantu darbību, uzlabojot uzņēmējdarbības 
vidi Latvijā. Lai to panāktu pārskata periodā tika nolemts mainīt iestādes darbības iekšējos 
procesus un attīstīt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu.   

Procesu uzlabošana un efektivitātes rādītāju uzlabošana nav iespējama bez modernas, ātras 
un funkcionālas sistēmas, kas nodrošina datu reģistrēšanu un apstrādi, tāpēc 2018. gadā tika 
uzsākts darbs pie Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas publisko reģistru modernizācijas. 
Projekts vienlaikus paredz izveidot pašapkalpošanās rīku tiešsaistē, kas ļaus Uzņēmumu 
reģistra klientiem veikt reģistrēšanas pakalpojumu attālināti un aizstās līdzšinējo reģistrācijas 
praksi. Šādas darbības pakāpeniski virza iestādes mērķa sasniegšanai – būt modernai un 
atvērtai valsts iestādei – skaidrs, ka tas nav iespējams bez tehnoloģiju attīstīšanas un 
inovācijām. 

Kā inovāciju publiskajā sektorā Latvijā pārskata periodā Uzņēmumu reģistrs realizēja 
pilotprojektu “UNA – pirmais virtuālais asistents publiskajā pārvaldē Latvijā”.  Projekts īstenots 
septiņu mēnešu laikā un virtuālais asistents UNA ir iestādes komandas darbs, kas veidots, lai 
klientiem būtu iespējams sazināties ar iestādi par biežāk uzdotajiem jautājumiem sev ērtā 
laikā. UNA ir efektīvs komunikācijas rīks un publiskās pārvaldes pakalpojumos Latvijā inovatīvs 
risinājums klientu apkalpošanas jomā, kas nepārtraukti apgūst jaunas zināšanas par klientiem 
interesējošām tēmām. 

Aizvadītā gada rādītāji un paveiktie projekti soli pa solim Uzņēmumu reģistra klientus virza uz 
to, ka tuvāko gadu laikā būs pieejama tikai e-reģistrācija, kas nozīmētu, ka klienti varētu 
pašapkalpoties un saņemt Uzņēmumu reģistra pakalpojumus tikai attālināti. Tuvākie gadi ir 
pārmaiņu periods gan iestādes darbiniekiem – funkciju un kompetenču maiņa procesu 
nodrošināšanā, gan klientiem – paradumu maiņa, kļūstot pilnīgi elektroniskiem saziņā ar 
Uzņēmumu reģistru.   
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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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1.4.Uzņēmumu reģistra vestie reģistri 
 

2018.gadā Uzņēmumu reģistrā darbojās 14 reģistri. Pārskata periodā līdz šim esošos 13 
reģistrus papildināja jauns reģistrs - saraksts – Publisko personu un iestāžu saraksts. Saraksts 
ietver aktuālo informāciju par visām valsts pārvaldes iestādēm un bez maksas ir pieejams 
ikvienam interesentam. Saraksta ieviešana ir noslēgums, gandrīz divdesmit gadus lolotai idejai 
par to, ka vienkopus jābūt apkopotām ziņām par visām valsts pārvaldes institūcijām. Pārskata 
periodā Publisko personu un iestāžu sarakstā reģistrēti 3145 subjekti.  

 

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.  

 

Komercreģistrs
Uzņēmumu reģistra 

žurnāls
Politisko partiju 

reģistrs

Biedrību un 
nodibinājumu 

reģistrs

Šķīrējtiesu reģistrs
Masu informācijas 
līdzekļu reģistrs

Laulāto mantisko 
attiecību reģistrs

Pārstāvniecību 
reģistrs

Publisko un privātās 
partnerības līgumu 

reģistrs

Eiropas ekonomisko 
interešu reģistrs

Komercķīlu reģistrs
Maksātnespējas 

reģistrs

Reliģisko 
organizāciju un to 
iestāžu reģistrs

Publisko personu un 
iestāžu saraksts
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1.6. Starptautiskā sadarbība 
 

No starptautiskās sadarbības jomas aktivitātēm jāizceļ, ka 2018. gadā Uzņēmumu reģistrs 
piedalījies Eiropas Komercreģistru foruma (ECRF) ikgadējā konferencē (forumā) “Moving with 
the Callenges of Digital Technologies”. Foruma laikā viens no diskusiju jautājumiem paredzēja  
Eiropas Komercreģistru un Eiropas biznesa reģistra (EBR) organizāciju apvienošanu un jaunas 
starptautiskās organizācijas dibināšanu. Sanāksmē šāds lēmums tika pieņemts un Uzņēmumu 
reģistrs kļuva par starptautiskas organizācijas daļu.  

Papildus Uzņēmumu reģistra vadītāja piedalījās pieredzes apmaiņas vizītēs ārvalstīs – Lietuvā 
un Dānijā. Piemēram, dodoties pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvas Uzņēmumu reģistru 
mērķis bija izpētīt Lietuvas pieredzi, izmantojot blokķēžu tehnoloģijas reģistrēšanas procesā.  
Savukārt, darba vizīte Dānijā sniedza iespēju augstākā līmeņa vadītājiem apgūt Dānijas labo 
praksi publisko pakalpojumu attīstībā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) potenciālu, tādejādi iegūstot noderīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai 
pilnveidotu publiskos pakalpojumus Uzņēmumu reģistrā. 
2018. gadā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) Francijā notika tikšanās 
ar OECD Publiskās pārvaldības direktorāta un citu OECD struktūru pārstāvjiem. Tikšanā 
piedalījās arī Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre, pārrunājot OECD rekomendāciju 
ieviešanu Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros (komerctiesību regulējums un 
tieslietu pakalpojumu pieejamība), kā arī vienotos ar OECD par turpmāko sadarbību ESF 
projektā Justīcija attīstībai, lai nodrošinātu projekta mērķu sasniegšanu.  

Kā būtiskākā aktualitāte starptautiskās sadarbības jautājumos pārskata periodā bija 
Uzņēmumu reģistrā pārstāvju dalība Eiropas Padomes MONEYVAL 5. kārtas novērtējuma 
grupas un valsts klātienes sanāksmēs Strasbūrā. Tikpat nozīmīga Uzņēmumu reģistram 
līdzdalība bija Eiropas Savienības Padomes Komerctiesību darba grupas sanāksmē par 
Digitalizācijas direktīvu (Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas grozītu 
Direktīvu 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās). 
Papildus Uzņēmumu reģistra pārstāve piedalījās  pieredzes apmaiņā ar Eiropas komercreģistra 
foruma darba grupu par patieso labuma guvēju reģistrācijas jautājumiem. 

 

2.Iestādes darbības rezultāti 
 

Uzņēmumu reģistrs 2018. gadā strādāja pie iepriekšējā gadā izvirzīto prioritāšu realizācijas.   

2018. gadā iestāde aizsāka īstenot reformu, kas nosaka juridiskajām personām, kas reģistrētas 
Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, pienākumu iesniegt Uzņēmumu reģistram informāciju 
par to patiesajiem labuma guvējiem.  Tāpēc arī nākamajā pārskata periodā būtiska būs 
Uzņēmumu reģistra loma, īstenojot Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 
512 “Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 
novēršanai laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim”. 2018. gadā Uzņēmumu reģistram 
būtiski bija identificēt kapitālsabiedrības, kuras uzskatāmas par riskantām, ņemot vērā, ka tās 
bija salīdzināmi vienkārši izmantojamas noziedzīgiem nolūkiem. Pārskata periodā vienlaikus 
Uzņēmumu reģistrs turpināja veikt faktiski neaktīvo kapitālsabiedrību izslēgšanu no 
komercreģistra vienkāršotās likvidācijas kārtībā atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, 
sasniedzot likvidēto kapitālsabiedrību izslēgšanas rekordu gada laikā. 

Pārskata periodā aktīvi strādāts pie Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes izstrādes 
un pilnveidošanas, lai privātpersonām,  kā arī valsts un pašvaldības iestādēm būtu iespējams 
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lejupielādēt elektroniski pieejamos dokumentus no tiesību subjekta vai juridisko fakta 
reģistrācijas lietas. Arī nākamajā pārskata periodā izstrādes darbs turpināsies, lai produkcijas 
vidē tiktu nodots ērts un drošs informācijas saņemšanas rīks.  

Attīstot Uzņēmumu reģistra pakalpojums pārskata periodā tika izstrādāts un nodots 
ekspluatācijā Komercķīlas e-pakalpojums, kas nodrošina, ka komercķīlas pieteikumi un tiem 
pievienojamie dokumenti Uzņēmumu reģistram iesniedzami elektroniski, izmantojot iestādes 
izstrādāto Komercķīlas e-pakalpojumu. Savukārt, lai uzlabotu iestādes iekšējos procesus, un 
virzītos un pilnīgu elektronisko dokumentu apriti iestādē tika ieviesta Uzņēmumu reģistra 
lietvedības sistēma DocLogix, kas vienlaikus nodrošina  sūtījumu sūtīšanu un saņemšanu uz 
juridisko un  fizisko personu e-adresēm un ir solis tuvāk pilnīgai digitalizācijai iestādes darba 
procesos. 

Rūpējoties par klientu ērtībām, 2018. gada sākumā Uzņēmumu reģistra mājas lapu nomainīja 
jauna dizaina un uzlabota satura mājas lapa. Jaunā mājas lapa ir veidota, ņemot vērā mūsdienu 
tendences tīmekļu vietņu izstrādē. Turklāt mājas lapa ir ērti lietojama no viedierīcēm, 
mobilajiem tālruņiem un planšetdatoriem, kā arī pieejama svešvalodās un pieejama personām 
ar redzes traucējumiem. Papildus klienti mājas lapā var izmantot plaša spektra meklētāju un 
statistiku savām vajadzībām.  

Pārskata periodā atklāts Uzņēmumu reģistra virtuālais asistents – UNA, kas iestādes klientiem 
ir palīgs un darbojas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, kā arī ir pieejams Facebook messenger 
vietnē. Virtuālā asistenta mērķis ir sniegt klientiem  atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 
par jaunu komersantu, uzņēmumu un organizāciju reģistrēšanu, kā arī likvidēšanu un 
dokumentu virzības statusu un pakāpeniski apgūst arvien jaunas tēmas. 

Domājot par klientu vajadzībām, pārskata periodā Uzņēmumu reģistrs iesaistījās Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dzīves situāciju aprakstu izveidē integrētās 
mācību un komunikācijas aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli” ietvaros un  
izveidoja to digitālo e-pakalpojumu ceļvedi, kas palīdz taupīt laiku, atrisinot ar uzņēmējdarbību 
saistītās formalitātes digitālā veidā.  

 

2.1. Jaunu uzņēmumu un komersantu reģistrācija 
 

Jaundibināto uzņēmumu un komersantu skaits 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, 
palielinājies par 4,2%. Visvairāk, 2018.gadā reģistrētas jaunas SIA – 9867, kas veido 92,6% no 
visiem jaundibinātajiem subjektiem, no tiem 59% ar pazemināto pamatkapitālu. Tālāk seko IK 
– 514 jeb 4,8% no visiem jaundibinātajiem subjektiem.  
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2.2.Komercreģistrā izdarīto ierakstu skaits 
 

2018. gadā vērojams komercreģistrā izdarīto ierakstu skaita palielinājums par 11%, salīdzinot 
ar iepriekšējo pārskata periodu. Joprojām, visvairāk komercreģistrā tiek veikti ieraksti par 
grozījumiem subjektu reģistrācijas dokumentos.  

 

 

 

2.3.Uzņēmumu reģistra žurnālā izdarīto ierakstu skaits 
 

2018.gadā uzņēmumu reģistra žurnālā dominēja veikto grozījumu ierakstu skaits samazinājās 
par 13,1%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu.  
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2.4.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. 
2018. gadā maksātnespējas reģistrā izdarīto ierakstu skaits bija 8964, kas ir 1,9% mazāk nekā 
2017. gadā.  

 

 

2.5.Parakstu apliecināšana 
 

2018. gada parakstu apliecināšanas skaits pie Uzņēmumu reģistra valsts notāriem palielinājies 
par 13,3%, salīdzinot ar 2017. gadu.  
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2.6. Masu informācijas līdzekļu reģistrācija 
 

 

2018. gadā Latvijā tika reģistrēti 39 jauni masu informācijas līdzekļi, kopumā Latvijā pārskata 
periodā darbojās 4567 reģistrēti masu informācijas līdzekļi.  

 

2.7. Biedrību un nodibinājumu reģistrācija 
 

 

Kopumā Latvijā 2018. gadā bija reģistrētas vairāk kā 23 tūkstotis biedrību un gandrīz 2 tūkstoši 
nodibinājumu. Pārskata periodā visvairāk reģistrētie subjekti bija biedrības – 1032 jeb 93,5% 
no visiem biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem.  
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2.8. Politisko partiju un to apvienību reģistrācija 
 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 71 politiskā partija un to apvienības. 2018. gadā reģistrētas 
4 jaunas politiskās partijas.  

 

2.9. Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs 
 

2018. gadā reģistrētas 9 reliģiskās organizācijas un to iestādes, jāatzīmē, ka tās var reģistrēt 
tikai Rīgā un pavisam ir reģistrētas 1322 reliģiskās organizācijas un to iestādes.  

 

2.10.Šķīrējtiesu reģistrācija 
 

Pārskata periodā Latvijā darbojās 72 šķīrējtiesas. 2018. gadā tika reģistrētas 2 jaunas 
šķīrējtiesas.  

 

2.11.Ārvalsts komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrācija 
 

 

 

Pārstāvniecību reģistrā reģistrē ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības bez 

tiesībām nodarboties ar komercdarbību Latvijas Republikā (pārstāvniecības). 2018. gadā, 

salīdzinot ar 2017. gadu, reģistrēto ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecības 

pārstāvniecību skaits ir samazinājies par 33,3%.  

 

128

60

40

0

20

40

60

80

100

120

140

2016.g. 2017.g. 2018.g.



12 
 

2.12.Komercķīlu reģistrācija 
 

2018. gadā jauno reģistrēto komercķīlu jeb ķīlu tiesību skaits ir samazinājies par 16,3%, 
salīdzinot ar 2017. gadu.  

 

 

2.13.Laulāto mantisko attiecību līgumu reģistrācija 
 

2018. gadā reģistrēto laulāto mantisko attiecību līgumu skaits palielinājies par 1,3%, salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu.  

 

 

3753

4028

3368

3000

3200

3400

3600

3800

4000

4200

2016.g. 2017.g. 2018.g.

1079

883 895

0

200

400

600

800

1000

1200

2016.g. 2017.g. 2018.g.



13 
 

2.14.Likvidētie komersanti un uzņēmumi 
 
2018. gadā likvidēti 20 751 komersanti un uzņēmumi, kas ir par 20,6% 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. 
 

 
 

2.15.Sniegtās informācijas vienības 
 

2018. gadā kopā izsniegtas 68 385 informācijas vienības (izziņas, kopijas un lietas apskate).  
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2.16.Dokumentu iesniegšanas kanāli 
 

 

Puse Uzņēmumu reģistrā iesniegto ienākošo dokumentu 2018.gadā saņemti elektroniski, 
izmantojot portālu www.latvija.lv, e-pasta starpniecību un  Tiesu informācijas sistēmu (TIS).  

 

 

3.Budžeta informācija 
3.1.Finansējums un tā izlietojums 

 

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkums bilance euro) 

N.p.k.   Gada sākumā Gada beigās 

1. Aktīvi: 846110 2563023 

1.1. Ilgtermiņa ieguldījumi 587669 1835016 

1.2. Apgrozāmie līdzekļi 258441 728007 

2. Pasīvi: 846110 2563023 

2.1. Pašu kapitāls 563387 2365560 

2.2. Uzkrājumi  5559 

2.3. Kreditori 282723 191904 

 
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) 

4379447 4975042 5270897 

1.1. dotācijas 3223837 3972228 3584798 
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1.2. maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

1026895 869872 1385421 

1.3. Ārvalstu finanšu palīdzība 108777 103942 84211 

1.4. Ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

1.5. Transferti 19938 29000 216467 

2. Izdevumi (kopā) 4448783 5121042 4871208 

2.1. uzturēšanas izdevumi 
(kopā) 

4269437 4328894 3984809 

2.1.1. kārtējie izdevumi 4266036 4221551 3885325 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 
sociālie pabalsti  

0 0 11873 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 
Kopienas budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

3401 3401 3400 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 
transferti 

0 103942 84211 

2.2. Izdevumi 
kapitālieguldījumiem 

179346 792148 886399 

3. Finansēšana 69336 146000 -399689 

 

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 17911 

2. Dokumentu kopijas izgatavošana  1,14 - 21,34 30201 

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

17,22 – 30,00 
(1 lappuse) 83552 

4. Sapulču sasaukšana 184-405 3351 

5. Reģistrācija noteiktā datumā 142,29-150,00 10046 

6. Lietas apskate 28,46 – 55,30 5855 

7. Informācijas atkalizmantošana 7390,75 332584 

8. Piedalīšanās semināros 28,46 558 

9. Izziņa no reģistriem 6,00 – 9,00 131856 

10. Parakstu apliecināšana 7,11 vai 9,00 293910 

11. Pieteikto izmaiņu ziņotājs 3,00 vai 3,48 602 

12. Komercķīlas pieteikums 9,00 – 12,10 28234 

13. Klientu apkalpošana klātienē 4,00 147289 

15. Dokumentu pirmspārbaude 15,00 – 25,00 2161 

16. Elektroniski pieejamie dokumenti no 
reģistrācijas lietām (tīmeklis) 

2,00 – 100,00 
100 

Kopā: 1088210 
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4.Personāls 
4.1. Amatu sadalījums 

 

Uz pārskata perioda beigām Uzņēmumu reģistrā bija 178 amata vienības - 134 nodarbināto 
liels personāls nodrošināja iestādes pamatfunkcijas, bet 44 - atbalsta funkcijas. 

 

2018. gada 31. decembrī Uzņēmumu reģistrā bija 85 valsts civildienesta ierēdņa amata vietas 
un 93 darbinieka amata vietas. 
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4.2.Nodarbināto sadalījums pa vecuma grupām 
 

Vislielākais skaits nodarbināto ir vecumu grupā no 31 gada līdz 40 gadiem – 33% no visiem 
nodarbinātajiem. Gandrīz tikpat daudz nodarbināto – 31%, ir vecumu grupā līdz 30 gadiem. 
Nodarbinātie, kuri ir vecuma grupā no 41 gada līdz 50 gadiem ir 24%. 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 
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4.4. Nodarbināto izglītība un kvalifikācijas celšana 
 

Augstākā izglītība ir 79% no visiem Uzņēmumu reģistra nodarbinātajiem. 

 

Uzņēmumu reģistrā 49% nodarbināto ir ieguvuši augstāko juridisko izglītību, savukārt pārējie 
51% ir ieguvuši augstāko izglītību dažādās nozarēs, tai skaitā – ekonomikā, uzņēmējdarbības 
vadībā, sabiedriskajās attiecībās, psiholoģijā u.c. 

Nodarbināto ārējo apmācību apmeklējums 2018. gadā bija 163 apmeklējuma reizes. Tika 
apmeklēti Valsts administrācijas skolas rīkotie kursi – Korupcijas novēršana, Pārmaiņu vadības 
un komunikācijas meistarklase, Stresa un konfliktsituāciju risināšana darbā ar klientu, 
Personālvadība un darba vide, u.c. Lai nodrošinātu nodarbināto kvalifikācijas celšanu un 
uzturēšanu, Uzņēmumu reģistrā regulāri tika veiktas arī iekšējās mācības.  
 

4.5.Personāla kustība 
 
2018. gada 1. janvārī Uzņēmumu reģistrā bija 189 amata vietas. Ar 2017. gada 10. aprīli 
Uzņēmumu reģistram tika piešķirtas 11 amata vietas uz vienu gadu, uz projekta ieviešanas 
laiku.  
Uzņēmumu reģistrā 2018. gadā tika nodibinātas darba tiesiskās/valsts civildienesta attiecības 
ar 41 nodarbināto un pārtrauktas darba tiesiskās/valsts civildienesta attiecības ar 56 
nodarbinātajiem, no kuriem ar 11 darbiniekiem darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas, 
pamatojoties uz noteiktu laiku noslēgtā darba līguma termiņa iestāšanos. Personāla mainība 
2018. gadā bija 32%. 
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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 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Konstatētie trūkumi par 

komersantu gada pārskata 

neiesniegšanu 

1868 2065 1195 153 120 

Konstatētie trūkumi par 

subjekta neatrašanos juridiskajā 

adresē 

1913 2911 2390 2449 2335 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības valdes pilnvaru 

termiņa beigām 

4232 6129 3703 1472 2384 

Konstatētie trūkumi par 

kapitālsabiedrības pamatkapitāla 

apmaksu 

1 1 0 0 0 

Konstatētie trūkumi par citu 

normatīvos aktos noteikto 

dokumentu iesniegšanu 

165 87 57 80 29 

 

6. Komunikācija ar sabiedrību 
 

Uzņēmumu reģistra sabiedrības informācija un komunikācijas aktivitātes tika veiktas saskaņā 
ar iestādes darbības stratēģiju 2018.–2020. gadam. 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.  

Kā būtisks palīglīdzeklis sabiedrības informēšanā 2018. gadā kļuva iestādes oficiālā tīmekļa 
vietne www.ur.gov.lv, kurai pārskata periodā mainīts dizains un uzlabots saturs. Pēc ”Google 
Analytics” statistikas datiem, tīmekļa vietni izmantojuši 316 070 lietotāji,  veicot 782 0110 
sesijas.  

2018. gadā būtiskas aktivitātes ievirzīja pirmā virtuālā asistenta valsts pārvaldē izveide 
Uzņēmumu reģistrā. Uzņēmumu reģistrs pirmo reizi piedalījās sarunu festivālā LAMPA, 
organizējot diskusiju kā jaunās tehnoloģijas stiprina attiecības starp valsts pārvaldi un 
sabiedrību.  Diskusijā tika runāts, vai jaunās tehnoloģijas aizstās valsts pārvaldes darbiniekus, 
kā arī par mākslīgā intelekta lomu valsts pārvaldes darbā.  

Ņemot vērā virtuālā asistenta popularitāti sabiedrības vidū, Uzņēmumu reģistru pieredzes 
apmaiņā apmeklēja Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, lai uzzinātu, kā tika 
īstenots pilotprojekts. 

http://www.ur.gov.lv/
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Papildus Uzņēmumu reģistrs uzsāka līdz šim iestādē nebijušu sociālo projektu – “Virtuālās 
brokastis”, aicinot sākumskolas skolēnus no Krimuldas vidusskolas, iepazīties ar virtuālo 
asistentu UNA, to testēt un uzzināt virtuālo rīku priekšrocības.  

Pateicoties virtuālā asistenta ieviešanai, Uzņēmumu reģistrs kā iestāde, kas atbalsta inovācijas 
darbības procesu uzlabošanai, piedalījās gan starptautiskos, gan Latvijas mēroga konkursos, 
gūstot panākumus.  Uzņēmumu reģistra projekts "UNA - pirmais virtuālais asistents publiskajā 
pārvaldē Latvijā" nominēts starptautiskai balvai WSIS Prizes 2019 kategorijā E-pārvalde par 
2018. gadā realizēto projektu. Kā arī Uzņēmumu reģistra virtuālā asistenta projekts iekļauts 
OECD inovāciju platformā, sniedzot informāciju par inovācijas izaicinājumiem, ieguvumiem un 
rezultātiem. Projekts vienlaikus iekļauts starp simts labākajiem inovāciju projektiem pasaulē 
World Summit 2018 vērtējumā.  

Uzņēmumu reģistrs pirmo reizi pastāvēšanas vēsturē ieguva starptautisku balvu konkursā 
“2018 International Quality Awards”. Konkursā Uzņēmumu reģistrs iesniedza pieteikumu par 
iestādē izstrādāto kvalitātes vadības sistēmu, pateicoties kurai vadības panelī regulāri tiek 
apkopoti  un analizēti dati - kvalitātes rādītāji, kas tiek izmantoti Uzņēmumu reģistra darba 
efektivizācijai  un procesu uzlabošanai. Kā viens no risinājumiem, kas ieviests, pamatojoties uz 
kvalitātes vadības sistēmas rādītājiem ir mākslīgā intelekta rīks UNA.  

Arī Latvijas mērogā atzinīgi tika novērts virtuālā asistenta projekts, piemēram, LIKTA 
organizētajā konkursā Platīna pele 2018 kategorijā "Mākslīgā intelekta risinājums sabiedrībai 
un biznesam" finālistu vidū ierindojās arī Uzņēmumu reģistrs.  

Līdz šim Uzņēmumu reģistrs piedalījies konkursos, kas atspoguļo paveikto tehnisko risinājumu 
ieviešanā, kā jauns izaicinājums bija dalība Žurnāla "Iepirkumi" konkursā "Gada balva 2018", 
kas vērtē publiskā un privātā sektora organizētos iepirkumus, pielietotās metodes. Uzņēmumu 
reģistrs uzvarēja konkursa kategorijā "Iepirkumu simpātija" par rīkoto metu konkursu 
“Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” 
(id.Nr. UR 2018/2). Pārskata periodā aktuālā informācija par iestādi un skaidrojumi par nozari 
vienlaikus tika publicēti Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv, kā arī sociālajos 
tīklos Twitter, Facebook un Flickr. Pārskata periodā sociālos tīklos ievērojami pieaudzis 
sekotāju skaits Uzņēmumu reģistra publiskajiem kontiem, piemēram, Facebook sasniedzot 
1122 lietotājus, Twitter – 3334 sekotājus.  

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 Ēnu dienas aktivitātē.   

 

7. 2019.gada galvenās prioritātes 
 

Uzņēmumu reģistrs ir izvirzījis vairākas veicamās prioritātes 2019. gadam, kas izriet no 
Uzņēmumu reģistra darbības stratēģiskajiem mērķiem 2018.-2020. gadam.  

Kā galvenais nākamā pārskata perioda uzdevums ir īstenot projekta “Uzņēmumu reģistra 
informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” 1.kārtu. Projekta 
realizācija nākamajā pārskata periodā atvieglotu komercreģistra un biedrību un nodibinājuma 
subjektu reģistra kārtību (un uzsāktu darbu pie pārējo reģistru modernizācijas) un būtu solis 

https://oecd-opsi.org/innovations/una-the-first-virtual-assistant-of-public-administration-in-latvia/
https://www.worldsummitawards.org/2018/09/28/wsa-nominees-2018/
https://www.quality.org/international-quality-awards-2018
http://www.ur.gov.lv/
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tuvāk, lai tuvāko gadu laikā Uzņēmumu reģistra klienti varētu iesniegt reģistrācijas 
dokumentus attālināti, pašapkalpojoties, bez starpnieku iesaistes ātri, droši un ērti.   

Tikpat svarīgi 2019. gadā nodrošināt faktiski neaktīvo kapitālsabiedrību izslēgšanu no 
komercreģistra, īstenojot Ministru kabineta 2018. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 512 “Par 
Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai 
laikposmam līdz 2019. gada 31. decembrim” (turpmāk - Plāns)  noteikto.  Svarīgi norādīt, ka 
saskaņā ar Plānu Uzņēmumu reģistrs 2019. gadā  izslēgs īpaši augsta riska komercsabiedrības, 
kas nebūs atklājušas to patiesā labuma guvējus, veicinot sabiedrisko drošību un ekonomiskās 
vides konkurētspēju. Vienlaikus Uzņēmumu reģistrs turpinās veikt faktiski neaktīvo 
kapitālsabiedrību izslēgšanu no komercreģistra vienkāršotās likvidācijas kārtībā atbilstoši 
Komerclikuma noteikumiem. 

Nākamajā pārskata periodā būtiski ir nodod produkcijas vidē klientiem ērtu rīku - Uzņēmumu 
reģistra informācijas tīmekļvietni -  kas sniegs iespēju saņemt informācijas izsniegšanas 
pakalpojumus, izmantojot dažāda apjoma saturu, pakalpojuma saņemšanas laiku un lietotāju 
piekļuves iespējas.  

 

 


