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Prezentācijas tēmas

1. Esošā situācija, problemātika

2. Sasniedzamais mērķis

3. Tehniskie un juridiskie risinājumi (sākotnējais redzējums)

4. Domapmaiņa par labāko risinājumu 



Pakalpojumu 
kvalitāte

• Esošie pakalpojumi nepalīdz samazināt
administratīvo slogu iedzīvotājiem, kā
arī neuzlabo Uzņēmumu reģistra
efektivitāti.

• Kļūdas – 34% gadījumu klientiem
neizdodas iesniegt dokumentus pareizi
ar pirmo reizi!

• E-pakalpojums palīdz strukturēt,
aizpildīt pareizi, mazināt iespējas
kļūdīties



Klienti nevēlas word veidlapas!



Efektivitāte

• Jaunas prasības/vajadzības VS.
atalgojums, kvalificēta personāla
pieejamība.

• Valsts pārvadei jābūt mazai un efektīvai.
Jauni uzdevumi visbiežāk ieviešami esošo
resursu ietvarā.

• Manuāla darba efektivitāte un praktiska
iespējamība resursu trūkuma apstākļos.



Uzņēmumu reģistrs arī nevēlas papīru!



- 48 000 EUR/gadā

- 5,5 slodzes

Veicām izmaiņas procesā, kas saistīts ar papīra 
dokumentu apstrādi

Joprojām ir 
personāls, kas 
nodarbojas ar 
papīra formas 
dokumentu 

digitalizāciju, 
kārtošanu, datu 

ievadi!



14%

47%

60%

90%

2021.gada beigās – 25 047 
biedrības un nodibinājumi

2021.gadā iesniegti 6049 
reģistrācijas pieteikumi
no kuriem 2844 papīra 

formā



Sasniedzamais mērķis: 

Maza un efektīva valsts pārvalde. 

Virzība uz publisko pakalpojumu 

digitalizāciju.

Risks: 

Digitālā plaisa

Ziņu iesniegšana 
Uzņēmumu 

reģistram (visos 
reģistros) notiek 

tikai 
elektroniskā 

formā



«Uzņēmumu 
reģistra 

pakalpojumu 
digitālā 

transformācija un 
pārrobežu 

pieejamība»

IZVEIDOT MODERNU, UZ KLIENTA PAKALPOJUMIEM VĒRSTU UZŅĒMUMU

REĢISTRU, KAS GARANTĒ ĀTRU, EFEKTĪVU UN CAURSPĪDĪGU REĢISTRA FUNKCIJU

ĪSTENOŠANU

Lai to sasniegu, nepieciešams:

• Standartizēti pakalpojumu pieteikumi tiek reģistrēti nekavējoties
vai ar minimālu (1 – 2 h) aizturi

• Lai arī UR veiktās pārbaudes pakalpojumu sniegšanā ir dziļas, gala
lietotājam tās parasti ir nesajūtamas, saņemot tikai rezultātu

• UR veic preventīvu tiesību subjektu datu atbilstības uzraudzību
visā to dzīves cikla laikā, lai nodrošinātu, ka ar tiem viss ir kārtībā

• Jebkura ES privātā persona var saņemt pakalpojumu UR tikpat ērti
un ātri kā LV iedzīvotāji, jo sistēma ir daudzvalodīga, t.sk.,
dokumenti (Vienotās digitālās vārtejas ieviešana – 2023.gada 30.
jūnijs)



DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS PRINCIPI

PAŠAPKALPOŠANĀS PRINCIPS

• Klienti paši aizpilda sev nepieciešamo pakalpojumu iesniegumu formas e-vidē

• Sistēma informē klientus par neatbilstībām

• Klienti veic neatbilstību novēršanu un pakalpojumu iesniegumu precizēšanu

APSTRĀDES PLŪSMU PRINCIPS

• Zaļš – ja visi dokumenti tiek radīti sistēmā un visas kontroles ir sekmīgas – automātiska apstrāde

• Dzeltens – ja kaut viens dokuments ir izveidots ārpus sistēmas vai kāda no kontrolēm nav sekmīga, bet nav 
aizliedzoša – manuāla apstrāde

• Sarkans – ja kaut viena no kontrolēm ir aizliedzoša – automātisks atteikums

KONSTRUKTORA PRINCIPS (API PRINCIPS)

• Visas komponentes, kur tas ir iespējams, ir pieejamas caur API

• Visi dati, kas ir publiski, tiek publicēti caur API



LAIKA GRAFIKS



(iespējamās) 
Pakalpojumu 
saņemšanas 
alternatīvas 

nākotnē

E-pakalpojums. Ja ir e-paraksts
un e-identitāte (jeb kopā eID),
un iespēja lietot e-vidi pašam
vai ar līdzcilvēku atbalstu

Zvērināts notārs. Ja tomēr
dokumenti neizbēgami
jāgatavo papīra formā.



Zvērināts notārs elektroniski uz likuma pamata pēc 
persona uzdevuma, ja nav e-paraksta un/vai pats 

nevēlas to darīt:

Standarta situācijas: personai ir/ nav 
paša gatavoti dokumentu projekti, 
zvērināts notārs:

1) taisa standarta projektus (kaut ko 
pielāgo personas vajadzībām) un

2) notariāli apliecina, 

3) aizpilda UR portāla datu laukus un 
iesniedz (oriģināli glabājas pie 
zvērināta notāra, e-izraksti pie 
personas/ UR)

Sarežģītas situācijas (likumā minētos 
gadījumos, piem., reorganizācija): parasti 
personai ir paša gatavoti dokumentu 
projekti, zvērināts notārs:

1) piefiksē dokumentu sagatavošanā 
iesaistītās personas un 

2) izskaidro atbildības robežas, 

3) notariāli apliecina dokumentus, 

4) aizpilda UR komercreģistra portāla 
datu laukus un iesniedz (oriģināli 
glabājas pie zvērināta notāra, e-
izraksti pie personas/ UR)



Notariāta prakšu pārklājums – 36 pilsētās Latvijā

Uzticams kanāls (reiderisms, krāpšana)

Ierasta situācija Komercreģistra, Laulāto mantisko attiecību reģistra, 

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra un daļēji Politisko partiju 

reģistra klientiem – līdz šim notariāla parakstu apliecināšana papīra 

formas dokumentiem.

Pašlaik nezināmais - izmaksas



Diskusijai

Vai biedrības/nodibinājumi ir aktīvi e-vides lietotāji? Kādi iemesli ir e-vides 

nelietošanai? (prasmes, iespējas, paradumi...)

Kāpēc joprojām gandrīz puse biedrību/nodibinājumu dokumentus iesniedz 

Uzņēmumu reģistram papīra formā?

Esam gatavi idejām, priekšlikumiem, lai atrastu labāko risinājumu! 

Lai pakalpojums atbilst ikdienas vajadzībām un ir pieejams.



Paldies!

Kontakti:
pasts@ur.gov.lv

guna.paidere@ur.gov.lv

Seko aktualitātēm:

www.ur.gov.lv

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

https://twitter.com/uznemumureg

Aplūko datus no 
reģistriem: 
https://info.ur.gov.lv/
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