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Saraksta izveides mērķi

•Vienota publisko personu un iestāžu 
uzskaite

•Caurspīdīgums – ikvienam brīvi bez 
maksas pieejama publiski ticama 
informācija par visām publiskajām 
personām un iestādēm
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Saraksta izveides mērķi

Datu pieejamība valsts pārvaldes funkciju 
nodrošināšanai, piem.:

•oficiālo elektronisko adrešu kontu izveidei

•Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu 
administrācijas funkciju nodrošināšanai

•u.c.
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Normatīvie akti
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•Likums Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 

Paredz UR pienākumu veidot un uzturēt vienotu publisko personu un iestāžu 
sarakstu, kurā iekļautās ziņas par valsts iestādēm un pašvaldībām brīvi un bez 
maksas būs pieejamas ikvienam interesentam

•Likums “Par nodokļiem un nodevām”

Paredz:
vienotā reģistrācijas numura piešķiršanu, kas vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja 
reģistrācijas kods

līdz 2018. gada 1. jūnijam VID publiskās personas un iestādes reģistrē kā nodokļu 
maksātājus atbilstoši kārtībai, kāda bija noteikta līdz 2018. gada 1. martam

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra 
noteikumos Nr.537 "Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju 
struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā"" (VSS-70)

•Oficiālās elektroniskās adreses likums 

Paredz datu nodošanu oficiālo elektronisko adrešu kontu izveidei

https://likumi.lv/doc.php?id=72847
https://likumi.lv/ta/id/72847-par-latvijas-republikas-uznemumu-registru#p-625773
https://m.likumi.lv/doc.php?id=33946
https://m.likumi.lv/doc.php?id=283229


Saraksta ieviešanas kārtība
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Sarakstā iekļaujamie subjekti
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•Latvijas Republikas Saeima un Valsts prezidenta 
kanceleja

•tiesas un prokuratūras

•tiešās pārvaldes iestādes

•atvasinātas publiskas personas

•pastarpinātas pārvaldes iestādes

•citas valsts institūcijas

Sarakstā neieraksta

iestāžu struktūrvienības
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Iestādēm būs jānorāda arī ziņas par:

• privātpersonām, kurām tā deleģējusi valsts 
pārvaldes uzdevumus (UR reģistros ierakstīto 
tiesību subjektu nosaukums un reģistrācijas 
numurs)

•augstskolu filiālēm (nosaukums, adrese) un 
tās vadītāju (vārds, uzvārds, personas kods)

https://likumi.lv/ta/id/63545-valsts-parvaldes-iekartas-likums#p-342027


Sarakstā norādāmās 
ziņas par iestādi (I)
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1) nosaukums

2) veids (iepriekš minētie – saskaņā ar UR 
likuma 18.17 pantā noteikto)

3) reģistrācijas numurs

4) adrese, oficiālās tīmekļvietnes adrese (ja ir)

un elektroniskā pasta adrese (ja ir)

5) datums, kad pieņemts tiesību akts, ar kuru 
izveidota publiskā persona vai iestāde, 
tiesību akta nosaukums, numurs (ja ir) 
pieņēmēja nosaukums un tā reģistrācijas 
numurs



Sarakstā norādāmās 
ziņas par iestādi (II)

6) ziņas par vadītāju [vārds, uzvārds, personas kods, amata 
nosaukums, iecelšanas (ievēlēšanas) datums un termiņš, ja 
persona amatā iecelta (ievēlēta) uz noteiktu laiku]

7) ziņas par amatpersonu, kas īsteno tās vispārējo
administratīvo vadību (vārds, uzvārds, personas kods, amata 
nosaukums)

8) ziņas par institucionālo padotību, norādot publisko personu 
vai iestādi, kurai attiecīgā publiskā persona vai iestāde ir padota, 
un padotības formu (ja publiskā persona vai iestāde atrodas 
padotībā)

9) ziņas par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītajām 
privātpersonām (reģistrācijas numurs, nosaukums), kurām 
publiskā persona vai iestāde deleģējusi valsts pārvaldes 
uzdevumu

10) ziņas par augstskolas filiāli (nosaukums, adrese) un tās 
vadītāju (vārds, uzvārds, personas kods);
11) ziņas par to, vai pastarpinātās pārvaldes iestāde ir patstāvīgs 
nodokļu maksātājs
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Sarakstā norādāmās 
ziņas par iestādi (III)

12) ziņas par reorganizāciju - tiesību aktu, 
uz kura pamata tā veikta (numurs un 
datums), reorganizācijas sekas

13) ziņas par likvidāciju - tiesību aktu, uz 
kura pamata tā veikta (numurs un datums)

14) ziņas par izslēgšanu no publisko 
personu un iestāžu saraksta
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Sarakstā iekļaujamo ziņu 
aktualizēšana pārejas posmā 
01.03.2018. – 01.04.2018. 

Ziņas iestādēm būs jāievada sarakstā elektroniski 

Sākotnēji katrai iestādei, balstoties uz VID informāciju, UR(vai 
augstākā iestāde) izveidos profilu ar pamatinformāciju un 
lietotājiem

Atbilstoši likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 
noteiktajam, iestādēm no 01.03.2018. līdz 01.04.2018. jāprecizē 
Sarakstā jau pieejamās (no VID iegūtās) ziņas un jānorāda 
trūkstošās ziņas , kas ierakstāmas Sarakstā

Ja iestāde neautentificēsies e-pakalpojumā un neprecizēs ziņas 
par sevi, ziņas nebūs publiski pieejamas sarakstā, kā arī iestādei 
netiks izveidots eAdreses konts.

Ja VID datu bāzē nav informācijas par attiecīgo iestādi (tā nav 
nodokļu maksātājs), iestādei būs jāiesniedz iesniegums UR(vai 
augstākai iestādei) par e-pakalpojuma lietotāju tiesību 
piešķiršanu konkrētām personām
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https://likumi.lv/ta/id/72847-par-latvijas-republikas-uznemumu-registru#p-625773
https://m.likumi.lv/doc.php?id=283229


Sarakstā iekļaujamo ziņu 
aktualizēšana pēc 01.04.2018.

Pēc pārejas perioda beigām ikreiz, kad 
mainīsies iestādes dati, bet ne vēlāk kā triju 
darbdienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, 
iestādei jāveic izmaiņas par sevi sarakstā. 

Par ievadīto datu pareizību, atbilstību 
normatīvajiem aktiem, to aktualitāti ir 
atbildīgas pašas iestādes. 

Uzņēmumu reģistrs neveiks informācijas 
atbilstības normatīvajiem aktiem pārbaudi
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Saraksta informācijas 
pieejamība 

No 2018.gada 1.jūnija Uzņēmumu reģistrs 
nodrošina saraksta datu pieejamību savā  
tīmekļvietnē bez maksas

Jebkura persona ir tiesīga paļauties uz 
sarakstā ierakstītājām ziņām

izņemot informāciju par publisko personu un iestāžu sarakstā 
ierakstīto amatpersonu personas kodiem.
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Paldies par uzmanību!

Papildu informācija:

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publisko-personu-un-
iestazu-saraksts/

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/publisko-personu-un-iestazu-saraksts/

