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Informācijas izsniegšanas kanāli: 

• Valsts informācijas sistēmu savietotājs (turpmāk – VISS);

• Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas 

tīmekļvietne.
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Esošo servisu aizstāšana

Esošo servisu nosaukums Jauno servisu nosaukums
LegalEntitySearchByNameIS -

URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

LegalEntitySearchByNameIS-v1-0

LegalEntitySync - URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

LegalEntitySync-v1-0

LegalEntityReportSync; LegalEntityReportIS -

URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

LegalEntityReportSync-v1-1

LegalEntitySync - URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

LegalEntitySync-v1-0

PledgeReportIS - URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

PledgeReportIS-v1-0

CommercialPledgeListSync - Izstrādē

MarriageAgreementReportIS -

URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

MarriageAgreementReportIS-v1-0

SpousalPropertyRelationSync - Izstrādē

InsolvencyProcessReportIS -

URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

InsolvencyProcessReportIS-v1-0

InsolvencyProceedingSync -

URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

InsolvencyProceedingSync-v1-0

CheckEntityIS - URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

CheckEntityIS-v1-0

LegalEntitySync - URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

LegalEntitySync-v1-0
3



Jaunie servisi (I)

Nosaukums Virsraksts Apraksts
AnnualReportListSync Uzņēmumu reģistrā iesniegto gada 

pārskatu saraksts

Gada pārskatu saraksts pēc to 

pievienošanas/izmaiņu laika

AnnualReportSync Uzņēmumu reģistrā iesniegto gada 

pārskatu dati

Uzņēmumu reģistrā iesniegtie gada pārskati

InsolvencyListSync Maksātnespēju un tiesiskās 

aizsardzības procesu saraksts

Maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu 

saraksts pēc to pēdējo izmaiņu laika.

InsolvencyPractitionerListSync Maksātnespējas administratoru 

saraksts

Maksātnespējas administratoru saraksts pēc to 

pēdējo izmaiņu laika.

InsolvencyPractitionerSync Maksātnespējas administratora 

informācija

Tiek iegūti dati par norādītā maksātnespējas 

administratora aktuālo datu stāvokli.

InsolvencyProceedingSync Maksātnespējas vai tiesiskās 

aizsardzības procesa informācija

Tiek iegūti dati par norādīto maksātnespējas vai 

tiesiskās aizsardzības procesa aktuālo datu 

stāvokli

LegalEntityListSync Tiesību subjektu reģistrēto izmaiņu 

saraksts

Juridisko personu un publisko personu un iestāžu 

izmaiņu saraksts pēc to pēdējo izmaiņu laika

LegalEntitySync Tiesību subjekta informācija Informācija par Uzņēmumu reģistrā reģistrētu 

juridisku personu vai publisko personu un iestāžu 

saraksta subjektiem.
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Jaunie servisi (II)

NaturalPersonInformationSync Fiziskas personas informācija Tiek iegūti dati par norādīto fizisko personu. Tiek 

atgriezta informācija, ja fiziskā personai ir ieraksti 

kādā no UR reģistriem. Par fizisku personu 

pieejamais apjoms - dalība tiesību subjektos, 

komercķīlās, maksātnespējas procesos, LMAR 

un masu mēdijos.

PublicDocumentListSync Publiski pieejamo dokumentu 

saraksts

Publiskie pieejamo dokumentu saraksts pēc to 

pievienošanas/izmaiņu laika

PublicDocumentSync Publiski pieejamo dokumentu dati Juridiskas personas publiski pieejamie 

elektroniskie dokumenti

RepresentationStatusSync Pārbaude, vai fiziskajai personai ir 

tiesības pārstāvēt tiesību subjektu

Iegūst individuālās personas statusu attiecībā uz 

pārstāvības tiesībām.

RestrictedDocumentListSync Ierobežotas piekļuves dokumentu 

saraksts

Ierobežotas piekļuves dokumentu saraksts pēc 

to pievienošanas/izmaiņu laika

RestrictedDocumentSync Ierobežotas piekļuves dokumentu 

dati

Juridiskas personas ierobežotas piekļuves 

elektroniskie dokumenti
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Jaunie servisi (III)

Servisi, kas ir izstrādes stadijā:

• Komercķīlu serviss;

• Laulāto mantisko attiecību serviss;

• Masu informācijas līdzekļu serviss;

• Publisko privāto partnerību serviss.
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Kā pieteikties?

Sagatavo pieprasījumu

Lai saņemtu piekļuvi Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas 

servisiem VISS testa un/vai produkcijā vidē, iestāde sagatavo 

informācijas pieprasījuma vēstuli Uzņēmumu reģistram.

Iesniedz pieprasījumu

Pieprasījuma vēstuli paraksta ar drošu elektronisko parakstu un 

nosūta uz E-adresi vai info@ur.gov.lv
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Pieprasījuma vēstulē norāda 
sekojošu informāciju:

• Iestādes nosaukumu

• Adresi

• Reģistrācijas nr.

• Kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu

• IP adresi/es, no kuras/ām iestāde veiks pieslēgšanos

• Vidi pie kuras nepieciešams nodrošināt piekļuvi: TESTA un/vai 
PRODUKCIJAS

• Servisus, pie kuriem jānodrošina piekļuve

• Plānotu autentifikācijas veidu: sertifikāta autentifikācija vai 
lietotājvārds/parole

• Juridisko pamatojumu informācijas saņemšanai bez maksas (norāda 
valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kuru veikšanai nepieciešama 
informācija no reģistriem, kā arī atsauces uz tiesību normām, kuras to 
pamato).
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Piemērs, ko norādīt pie juridiskā 
pamatojuma

Serviss Juridiskais pamatojums

Tiesību subjekta informācija

(URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

LegalEntitySync-v1-0)

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. 

pantam, 12. panta trešajai daļai, 17. panta ceturtajai daļai, likuma Par 

sociālo drošību 14. panta otrajai daļai un MK 30.03.2010. noteikumu 

Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 2.1. apakšpunktam, 6. punktam, 19.5. 

apakšpunktam, 1. pielikumam.

Atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta 

pirmajai daļai un 28.1 panta pirmajai daļai un MK 02.12.2014. 

noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības 

zemi” 21., 23. un 24. punktiem.

Fiziskas personas informācija 

(URN:IVIS:100001:ISS-TM.UR-

NaturalPersonInformationSync-v1-0)

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. 

pantam, 12. panta trešajai daļai, 17. panta ceturtajai daļai, likuma Par 

sociālo drošību 14. panta otrajai daļai un MK 30.03.2010. noteikumu 

Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 2.1. apakšpunktam, 6. punktam, 19.5. 

apakšpunktam, 1. pielikumam.
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• Pēc pieteikumu saņemšanas Uzņēmumu reģistrā, tiek izvērtēts 

sniegtais pamatojums informācijas saņemšanai bez maksas;

• Ja pamatojums ir atbilstošs Uzņēmumu reģistrs nosūta pieteikumu 

par piekļuves nodrošināšanu tīmekļa pakalpēm VRAA;

• VRAA sazinās ar datu ņēmēja iestādes norādīto kontaktpersonu un 

nodot piekļuves rekvizītus.
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• Tiešsaistē piekļūt aktuālai un 

vēsturiskai informācijai no Uzņēmumu 

reģistra vestajiem reģistriem par tiesību 

subjektu, juridisku faktu, tai skaitā 

fizisko personu, kā arī elektroniski 

pieejamajiem dokumentiem no tiesību 

subjekta vai juridisko faktu reģistrācijas 

lietas.

• Tīmekļvietnē tiek izveidots iestādes 

profils, ko administrē pati iestāde, 

pievienojot jaunus lietotājus 

(neierobežots skaits) un piešķirot 

piekļuves tiesības.

Uzņēmumu reģistra informācijas 
izsniegšanas tīmekļvietne

https://info.ur.gov.lv



Informācija par Uzņēmumu reģistra vestajos 
reģistros ierakstītajiem tiesību subjektiem 
(piem., SIA, biedrības, zemnieku saimniecības 
u.c.)

• Informācija par maksātnespējas procesiem, 

darbības ierobežojumiem, nodrošinājuma 

līdzekļiem;

• Reorganizāciju, likvidācijas procesu;

• Informācija par dalībniekiem, valdi, 

prokūristiem, patiesiem labuma guvējiem;

• Komercķīlām, publiskās un privātās 

partnerības līgumiem;

• u.c. Uzņēmumu reģistra vestajos publiskajos 

reģistros ierakstīto (reģistrēto) informāciju.
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Elektroniski pieejamie dokumenti no 
tiesību subjekta vai juridisko faktu 
reģistrācijas lietas
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• MK noteikumu Nr. 191 

«Noteikumi par Latvijas 

Republikas Uzņēmumu 

reģistra informācijas 

izsniegšanas un citiem maksas 

pakalpojumiem» 12.pantā 

uzskaitīti elektroniski pieejamie 

dokumenti.



Informācija par tiesību subjektu un 
juridisko faktu ierakstītajām fiziskām 
personām

• Informācija par laulību līgumu;

• Komercķīlām;

• Maksātnespējas procesiem;

• Nodrošinājuma līdzekļiem;

• Dalību tiesību subjektos (piem., par 

piederošajām kapitāldaļām SIA);

• Iesaisti tiesību subjektos (piemēram, 

amatpersona Akciju sabiedrībā)
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Reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājs 
par tiesību subjektu

1
5

• Pakalpojums paredz iespēju 

saņemt paziņojumus e-pastā 

par reģistrēta tiesību subjekta 

(SIA, biedrība, kooperatīvā 

sabiedrība u.c.) pieteiktu un 

veiktu izmaiņu reģistrāciju.

• Katrs iestādes lietotājs var 

veidot savu monitorējamo

subjektu sarakstu



Reģistrētās saistības starp tiesību 
subjektiem un fiziskajām personām
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Piekļuve Uzņēmumu reģistra 
informācijas izsniegšanas tīmekļvietnei



Sagatavo pieteikumu valsts iestādēm 
piekļuvei informācijas tīmekļvietnē

• Pieteikuma veidlapu var atrast Uzņēmumu reģistra mājaslapā Sadaļā 

«Veidlapa» Informācijas pieprasīšana

• Pieteikumā norāda pakalpojuma veidu, informāciju par iestādi, galveno 

lietotāju/administratoru, kontaktpersonu.

• Pieteikumā norāda valsts pārvaldes uzdevumus un funkcijas, kuru 

veikšanai  nepieciešama informācija no reģistriem, kā arī atsauces uz 

tiesību normām, kuras to pamato. 
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https://www.ur.gov.lv/media/1670/pieteikums-valsts-iest%C4%81d%C4%93m.doc


Piemēram:

• Likums „Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 7., 8., 10. un 11.punktu, 
Bāriņtiesu likuma 16.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 7. pantu

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantam, 12. panta 
trešajai daļai, 17. panta ceturtajai daļai, likuma Par sociālo drošību 14. 
panta otrajai daļai un MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2.1. 
apakšpunktam, 6. punktam, 19.5. apakšpunktam, 1. pielikumam.

• Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmajai daļai un 
28.1 panta pirmajai daļai

• Atbilstoši likuma par „Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta 
pirmajai daļai, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 
3.punktam, 29.panta ceturtajai daļai
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Piekļuve Uzņēmumu reģistra 
informācijas izsniegšanas tīmekļvietnei



Autentifikācija info.ur.gov.lv
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Piekļuve Uzņēmumu reģistra 
informācijas izsniegšanas tīmekļvietnei



Resursi

2
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https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/valsts-un-pasvaldibu-iestadem/

https://www.ur.gov.lv/lv/specializeta-informacija/valsts-un-pasvaldibu-iestadem/


E-pasts: info@ur.gov.lv

Tāl.nr. 67031073

Paldies par uzmanību!

mailto:info@ur.gov.lv

