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Saraksta izveides primārais mērķis

•Vienota publisko personu un iestāžu 
uzskaite

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

/no institucionālās sistēmas skata punkta/
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Saraksta dati tiks nodoti pēc nepieciešamības 
valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, 
piem.:

• oficiālo elektronisko adrešu kontu 
izveidei

• nodokļu administrācijas funkciju 
nodrošināšanai

•u.c.
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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

Minēto Iestāžu definīcijas noteiktas/ izriet no citiem NA, piem:
Satversmes, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma, 
likuma “Par tiesu varu”, 
Prokuratūras likuma, 
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 
komisiju likuma 
u.c. 

Sarakstā neieraksta:
•struktūrvienības (nodaļas, departamentus utml)
•nodokļu maksātāju struktūrvienības = teritoriāli nošķirtas saimnieciskās vienības, 
tām nav juridiskas personas statuss (detalizētāk sk. VID mājaslapā) 

https://www.vid.gov.lv/lv/strukturvienibas-registracija


Vēlēšanu komisijas

pašvaldību institūcijas (tātad -
pastarpinātas pārvaldes iestādes)

institucionāli padotas domei (jo izveido 
dome)

Šobrīd tiek gatavots TM, Centrālās vēlēšanu komisijas un 
VARAM kopīgs viedoklis, tiks izziņots
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No 01.06.2018

•Pēc lēmuma pieņemšanas par iestādes dibināšanu iestādei 
izveido iestādes profilu PPI sarakstā (augstākā iestāde vai 
UR)

•Iestāde ievada ziņas par sevi

•Dati tiek nodoti VRAA, VID

Ja iestāde PPI sarakstā atzīmējusi, ka ir patstāvīgs nod.maks.– VID ieraksta 
nod.maks.reģistrā, pamatojoties uz no PPI saraksta saņemtajiem datiem

Ja iestāde ir nod.maks. struktūrvienība – tas jāpiesaka atsevišķi VID
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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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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/

