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Covid laiks

• Pāreja uz tikai attālinātu klientu apkalpošana 

• 80% iesniedz elektroniski

• Reorganizācija 

• reģionālās nodaļas, vienota plūsma, attālinātais darbs

• Reģistru atvēršana - Komerctiesību direktīvas, Fizisko personu datu aizsardzības 
regulas, Informācijas atkalizmantošanas direktīvas tvērumā

• Pašapkalpošanās bez maksas, ar darbinieku iesaisti – par maksu

• Atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam 
tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv publicētā informācija ir patiesa un ticama, 
un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un 
citām reģistrētajām ziņām. 

• Noslēdzās PLG atklāšanas process

https://info.ur.gov.lv/


Klienti: attālināts atbalsts

Pakalpojumu un 
atbalsta kanāli

UNA

Reģistra tīmekļvietne 
www.ur.gov.lv

"Konsultē vispirms" valsts 
notāru konsultācijas

Portāls www.latvija.lv

Pasts, Pērses iela 2, 
Rīga, Lv-1011

Reģistra informatīvais tālrunis 
+371 67031703

e-pasts 
info@ur.gov.lv

Īpašā pastkaste Pērses 
ielā 2, Rīgā

Reģistra informācijas 
tīmekļvietne 

https://info.ur.gov.lv

Komercķīlas e-
pakalpojums 

https://komerckila.ur.gov.l
v



Informācijas pieejamība: 
publisko reģistru atvēršana brīvpieejā

• Visiem klientiem vienādi “spēles noteikumi” - iespējas, kanāli, maksa 

• Naudas mazgāšanas novēršanas prasības – FM regulējums valstī vienoti

• Kanāli/ veidi: 
• Informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv - 1,6 miljoni skatījumu (2020)

• API (tīmekļa pakalpes) - 7,3 miljoni informācijas pieprasījumu (2020)

• Atvērtie dati 

• «Oficiālas izziņas»

• Publiskā un nepubliskā daļa - daudzi klienti (datu īpašnieki) Reģistram norāda uz 
pārāk brīvu pieejamību

• Datu atvēršana un informācijas tīmekļvietne - starp 3 sabiedrībai nozīmīgākajiem 
valsts pārvaldes IT projektiem («Platīna pele», 2020)

https://info.ur.gov.lv/




Digitalizācija

• Covid atklāj patieso ainu 

• Paradumu maiņa 

• Informācijas izsniegšana 

• Informācijas reģistrēšana 

• ES finansējums ļaus mainīt 90tajos gados būvētās sistēmas >> jauns 
reģistrācijas e-pakalpojums 

• Datu apmaiņa starp ES reģistriem 
• Digitalizācijas direktīva & administratīvā sloga mazināšana >> Komerclikums & UR 

likums >> 1.08.2021.



Reģistri

• Uzņēmējdarbības reģistri - paradumu maiņa

• Organizāciju reģistri - e-vides izaicinājumi

• Līgumu reģistri – veiksmīga pāreja uz tikai digitālu 
vidi 

• Izaicinājumi

• Paradumu maiņa

• E-paraksts un e-prasmes 

• Ārvalstnieku identitāte, e-paraksti, dokumenti

• Jauni sadarbības partneri



Uzraudzība un kontrole: 
patieso labuma guvēju zīmē

• “Uzraugām datus, klientus konsultējam”

• 2020. gadā Reģistrs saņēma pateicību par iniciatīvas “Konsultē vispirms” 
īstenošanu un iekļūšanu līderu grupā, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi 
Latvijā - ir izdevies saglabāt un attīstīt klientorientēto pieeju arī Covid
apstākļos

• Būtiski mainījās GVN darbs – ja agrāk GVN ar klientu sūdzību palīdzību 
varēja vērtēt valsts notāru darba kvalitāti pēc būtības, tad tagad lielākā daļa 
sūdzību ietver lūgumu atjaunot darbību. 
• NB! Senāts ar lēmumu 2021. gada jūnijā izbeidz šo praksi!

https://twitter.com/uznemumureg/status/1329834067244806145/photo/1


Stratēģija 
2021 - 2025







Iestādes digitālā transformācija, noslēdzot pāreju no nacionāla līmeņa iestādes, kas 
klientus apkalpo klātienē, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā,

uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-
pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli.

Moto: Datus uzraugām, klientus konsultējam!



Primāri digitālie 
procesi

Pievilcīgs darba 
devējs

Pieejami pakalpojumi 



Komercreģistra nodevu 
izmaiņas

Konsultatīvās 
padomes sēde, 

19.07.2021.



Digitalizācijas direktīva

Direktīva 2019/1151 paredz, ka valsts nodeva par lēmuma pieņemšanu par
reģistrāciju, attiecīgā ieraksta izdarīšanu un dokumentu pievienošanu reģistrācijas
lietai nedrīkst pārsniegt saistītos administratīvos izdevumus.

Līdz ar to, tika arī precizēta Komerclikuma 15. panta pirmā daļa, paredzot, ka valsts
nodeva nepārsniegs administratīvos izdevumus.



Valsts nodevu pārskatīšana

Nav pārskatītas pēc būtības kopš 2001. gada

2014. un 2016. gadā – pāreja uz EUR un matemātiska noapaļošana līdz veseliem
EUR; nodevu piemērošanas principu vienkāršošana

UR izdevumi saistībā ar reģistrācijas darbībām komercreģistrā: 2 422 360 EUR

Plānotie ieņēmumi no valsts nodevām: 1 286 900 EUR

Izdevumus būtiski ietekmē – laiks, ko pavadām viena pieteikuma izskatīšanai
(pēdējo gadu laikā palielinājums); IKT izmaksu ikgadējs pieaugums



Valsts nodevu apmērs
Nr. p. k. Pieteikuma veids Esošā

valsts 

nodeva

Valsts 

nodeva 

Atbilstoši 

admin.izd.

Projektā 

noteiktā valsts 

nodeva

1. Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā

1.1. individuālais komersants4 30 48 30
1.2. Personālsabiedrība1, sabiedrība ar ierobežotu atbildību1; 4

Mazkapitāla SIA
150

20

75

75

75

20
1.3. akciju sabiedrība4, Eiropas komercsabiedrība 350 85 85
2. Par komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā1 30 42 30
3. Par komersanta reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā5

3.1. reorganizācijas līguma (lēmuma) projekta vai tā grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai) 18 66 20
3.2. pārveidošana 70 79 70
3.3. par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un 

par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms 

apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības 

juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti

30 77 30

4. Par izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā1; 6

Ja vairākas izmaiņas
18

35

28

66

20

40
5. Par likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā

5.1. komercsabiedrības likvidācijas uzsākšana un pabeigšana, izslēgšana no komercreģistra1; 4 30 78 30
5.2. individuālā komersanta izslēgšana no komercreģistra4, komersanta filiāles izslēgšana no 

komercreģistra1

18 29 20



Projekta virzība

Tuvākajās dienās – projekts tiks ievietots UR tīmekļvietnē
sabiedriskai apspriešanai – 2 nedēļas laiks iesaistīties

Pēc tam saskaņošana ar ministrijām (FM, EM)

Augusts – oficiālā virzība

Spēkā stāšanās – 2021. gada 1. septembrī



Paldies!

Kontakti:
padome@ur.gov.lv

guna.paidere@ur.gov.lv

Seko aktualitātēm:

www.ur.gov.lv

https://www.facebook.com/uznemumureg/

https://twitter.com/uznemumureg

mailto:padome@ur.gov.lv
mailto:guna.paidere@ur.gov.lv
http://www.ur.gov.lv/
https://www.facebook.com/uznemumureg/
https://twitter.com/uznemumureg

