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Ievads 

Ceļa kartes uzņēmējiem 

 

► Izstrādātas projekta „Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums” ietvaros 

 

► Dažādām uzņēmējdarbības nozarēm 

 

► Aptver normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz vai kontrolē uzņēmējdarbību 
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Ceļa kartes izveides metodika (I) 

1. Kontrolējošo institūciju identificēšana 

Identificētas visas LR valsts pārvaldes iestādes, kuras veic 

kontrolējošās funkcijas attiecībā uz komersantu darbības kontroli 

(uz turpmāk minētām komercdarbības nozarēm). 

2. Normatīvo aktu prasību analīze 

Identificētas un apkopotas, izvērtējot tos normatīvos aktus, kas 

attiecināmi uz komersantus kontrolējošo institūciju darbības 

jomām. 

3. Ceļa kartes pārrunāšana ar ekspertiem   

Katras nozares ceļa karte tika pārrunāta ar nozares ekspertiem, 

kuri veica apkopoto normatīvo aktu prasību analīzi un detalizētāk 

izskatīja tās prasības. 

2012.03.21. 



Slaids 6 

Ceļa kartes izveides metodika (II) 

4. Ceļa kartes detalizēšana 

Pārrunāta gan ar komersantiem, gan kontrolējošām institūcijām, 

lai izprastu to piemērošanas nosacījumus un kartību, kā arī 

sadalītu prasības atbilstoši veiktajam sniegto pakalpojumu 

grupējumam kontrolējošās institūcijās. 

5. Maināmo prasību identificēšana 

Identificētas vairākas prasības, kuras atceļot vai mainot, tiktu 

ietaupītas administratīvās izmaksas komersantu un kontrolējošo 

institūciju pusē. „Ceļa kartē” šī prasības atzīmētas ar simbolu  

▲. 

 

2012.03.21. 
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Ceļa kartes izstrāde 

Prasības apkopotas no vairāk kā 150 tiesību aktiem: 

► Likumi 

► MK noteikumi 

► ES regulas 

 

Šādu 27 iestāžu prasības (uzraudzītās, noteiktās vai ieviestās): 

VID  PV  VZD  LB 

VDI  PTAC  VI  LEtERA 

CSP  SAMC  ZVA  LVAFA 

PVD  UR  ATD  LVĢMC 

VUGD  VAAD  ATI  VPVB 

LAD  VKPAI  DVI  VIDM 

MA  VVD  EM   
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Nozares 

Ceļu kartes izstrādātas šādām nozarēm: 

1) pārtikas produktu ražošana (NACE 10) 

2) izmitināšana (NACE 55) 

3) ēdināšanas pakalpojumi (NACE 56) 

4) ēku būvniecība (NACE 41), inženierbūvniecība (NACE 42), specializētie būvdarbi (NACE 43) 

5) ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE 20) 

6) farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 21) 

7) gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 22) 

8) metālu ražošana (NACE 24), gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un 

iekārtas (NACE 25), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 

28), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 29), citu transportlīdzekļu 

ražošana (NACE 30) 

9) koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles (NACE 16), mēbeļu 

ražošana (NACE 31) 

10) datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 26), elektrisko iekārtu ražošana 

(NACE 27) 

11) vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (NACE 46), mazumtirdzniecība, 

izņemot automobiļus un motociklus (NACE 47) 
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Prasību iedalījums (I) 

Prasības attiecināmas uz 

visiem uzņēmējiem visās 

nozarēs, izņemot atsevišķas 

nozaru specifiskas prasības 

 

Piemēram,  

kopēji visām nozarēm: 

► Komersanta reģistrācija 

► Nodokļu maksātāja 

reģistrācija 

specifiski atsevišķam nozarēm: 

► Speciālo atļauju 

 iegūšana (nozarēs) 

Darbības uzsākšana 

Prasības attiecināmas uz 

nozarēm, daļa no kurām ir 

kopējas vairākām nozarēm 

 

Piemēram,  

kopēji visām nozarēm: 

► Nodokļu, finanšu pārskati 

► Patērētāju tiesību 

aizsardzības prasības 

► Patentu un preču zīmju 

reģistrācija 

specifiski atsevišķam nozarēm: 

► Speciālās izglītības un 

kvalifikācijas prasības 

► Speciālie nozares pārskati 

un ziņojumi 

Darbības veikšana 

Prasības attiecināmas uz 

visiem uzņēmējiem visās 

nozarēs , izņemot atsevišķas 

nozaru specifiskas prasības 

 

Piemēram,  

kopēji visām nozarēm: 

► Izslēgšana no 

komercreģistra 

 

specifiski atsevišķam nozarēm: 

► Speciālo atļauju un 

reģistrāciju anulēšana 

Darbības izbeigšana 
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Prasību iedalījums (II) 

Pakļaušanās 

prasības (PP) 

Normatīvajos aktos definētās prasības, kuras komersantam jāievēro attiecībā uz darbības 

veikšanas vietu, veidu, darbiniekiem un produkciju, un jānodrošina to izpilde 

komercdarbības laikā (piemēram, ugunsdrošības prasības, preču marķējums, darba 

aizsardzības līdzekļi, nodalīta uzskaite) 

Darbības atļauju 

saņemšanas 

prasības (DA) 

Normatīvajos aktos definētās prasības, kuras uzliek par pienākumu komersantam saņemt 

dažāda veida licences, atļaujas, reģistrācijas apliecības, sertifikātus un cita nosaukuma 

dokumentus pirms attiecīgās darbības uzsākšanas  

Informācijas 

prasības (I) 

Normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam informēt 

kontrolējošo institūciju par savu darbību vai konkrētu situāciju savā darbībā (piemēram, 

paziņojumi par darbības izmaiņām vai izbeigšanu  

Pārskatu 

sniegšanas 

prasības (AR) 

Normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam iesniegt 

kontrolējošās institūcijās dažādus pārskatus, t.sk. pārskatus par darbību un rezultātiem 

noteiktā laika periodā un statistikas pārskatus  

Informācijas 

sniegšanas 

prasības (ISP) 

Normatīvajos aktos noteiktās prasības, kuras uzliek pienākumu komersantam pēc 

kontrolējošās institūcijas pieprasījuma kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu ietvaros 

sniegt informāciju (gan mutisku, gan rakstisku)  
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Prasību iedalījums (III) 

Prasības tika grupētas pēc būtības: 

► Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās 

► Attiecināmas uz komersanta darbību, ja tiek veiktas atsevišķas attiecīgās 

darbības (piemēram, iekārtu atbilstības un uzturēšanas prasības) 

► Uz komersanta atbalsta darbību attiecināmās 

 

Prasības tika grupētas pēc satura - t.i. vienā grupā, kas attēlota shēmā 

iekļautas vairākas prasības, piemēram: 

► Darba aizsardzības prasības: 

► Darba aizsardzības speciālista nodrošināšana, 

► Obligāto veselības pārbaužu organizēšana u.c. 

 

► Atkritumu apsaimniekošanas prasības 

► Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana, 

► Bīstamo atkritumu nodalīta glabāšana un apsaimniekošana u.c. 
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Ceļa kartes paraugs pārtikas produktu 
ražošanā 

2012.03.21. 

 

Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības 

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības ,  ja tiek veiktas attiecīgās darbības 

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības 

Iepirkšana 
Ražošana 

Speciālā reģistrācija  
finanšu darījumu veikšanai 

Speciālās akcīzes preču  
atļaujas un dokumenti 

Darbības  
uzsākšana 

Speciālā reģistrācija  
personas datu apstrādei 

Uzglabāšana 

Patentu un preču zīmju  
reģistrācija 

Speciālā produktu  
reģistrācija un izplatīšanas  

atļaujas 

Darbības veikšana  - Pārtikas produktu ražošana  ( NACE  10 ) 

Speciālās muitas atļaujas  
un dokumenti 

Darbības  
beigšana 

Reklāmas un izkārtņu  
saskaņojumi 

Piegāde 

Atļauju izsniegšana 

Atļauju izsniegšana 

Imports 

Atļauju izsniegšana 

Pakļaušanās prasības 
Paziņojumi 

Informēšanas prasības 

Pārskati 

Speciālie nozares  
pārskati un ziņojumi 

Preču un pakalpojumu  
tehniskās atbilstības  

prasības 
Patērētāju tiesību  

aizsardzības prasības 
Preču marķēšanas un  
iepakojuma prasības Metroloģijas prasības 

Pārtikas ražošanas un  
aprites prasības 

Speciālā produktu ,  vielu ,  
darījumu uzskaites un  
uzglabāšanas prasības 

Speciālās izglītības un  
kvalifikācijas prasības 

Nozares speciālās  
darbības prasības 

Akcīzes preču  
pārskati 

Muitas pārskati 

Vides statistikas  
pārskati 

Pārskati 

Iekārtu atbilstības un  
uzturēšanas prasības 

Kravu pārvadājumu  
prasības 

Atkritumu  
apsaimniekošanas  

prasības 

Citas vides aizsardzības  
prasības 

Akcīzes preču  
uzskaites ,  glabāšanas ,  

aprites prasības 

Preču muitošanas ,  
uzskaites ,  glabāšanas  

prasības 
Patentu un preču zīmju  
uzturēšanas prasības 

Speciālās īpašuma  
apsaimniekošanas  

prasības 

Pakļaušanās prasības 

Nodokļu pārskati 

Finanšu pārskati 

Vispārējās statistikas  
pārskati 

Pārskati 

Darba aizsardzības  
prasības 

Ugunsdrošības un  
civilās aizsardzības  

prasības 

Personas datu  
apstrādes prasības 

Finanšu uzskaites  
prasības 

Pakļaušanās prasības 

Speciālās vides atļaujas un  
saskaņojumi 

Speciālās pārvadājumu  
atļaujas 

Iekārtu reģistrācija 

Informācijas sniegšana  
pārbaužu ietvaros 

PVD ,  VID ,  VDI ,  
VUGD ,  DVI ,  ATI ,  
VI ,  VVD ,  VKPAI 

Informācijas sniegšanas prasības 

Eksports 
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Ceļa kartes paraugs būvniecībā 
 

2012.03.21. 

Uz komersanta pamatdarbību attiecināmās prasības 

Uz komersanta darbību attiecināmās prasības ,  ja tiek veiktas attiecīgās darbības 

Uz komersanta atbalsta darbībām attiecināmās prasības 

Iepirkšana 

Būvdarbi 

Speciālā reģistrācija  
finanšu darījumu veikšanai 

Speciālās akcīzes preču  
atļaujas un dokumenti 

Darbības  
uzsākšana 

Speciālā reģistrācija  
personas datu apstrādei 

Nekustamā īpašuma  
reģistrācija un datu  

sniegšana 

Objekta nodošana un  
reģistrācija 

Patentu un preču zīmju  
reģistrācija 

Speciālā produktu  
reģistrācija un izplatīšanas  

atļaujas 

Darbības veikšana  - Ē ku būvniecība  ( NACE  41 ) ,  inženierbūvniecība  ( NACE  42 ) ,  specializētie būvdarbi  ( NACE  43 ) 

Speciālās muitas atļaujas  
un dokumenti 

Būvniecības saskaņojumi 

Darbības  
beigšana 

Reklāmas un izkārtņu  
saskaņojumi 

Saistību izpilde 

Atļauju izsniegšana 

Atļauju izsniegšana 

Imports 

Atļauju izsniegšana Pakļaušanās prasības 

Paziņojumi 

Informēšanas prasības 

Pārskati 

Speciālie nozares  
pārskati un ziņojumi 

Preču un pakalpojumu  
tehniskās atbilstības  

prasības 

Patērētāju tiesību  
aizsardzības prasības 

Preču marķēšanas un  
iepakojuma prasības 

Metroloģijas prasības 

Speciālā produktu ,  vielu ,  
darījumu uzskaites un  
uzglabāšanas prasības 

Speciālās izglītības un  
kvalifikācijas prasības 

Nozares speciālās  
darbības prasības 

Akcīzes preču  
pārskati 

Muitas pārskati 

Vides statistikas  
pārskati 

Pārskati 

Iekārtu atbilstības un  
uzturēšanas prasības 

Kravu pārvadājumu  
prasības 

Atkritumu  
apsaimniekošanas  

prasības 

Citas vides aizsardzības  
prasības 

Akcīzes preču  
uzskaites ,  glabāšanas ,  

aprites prasības 

Preču muitošanas ,  
uzskaites ,  glabāšanas  

prasības 

Patentu un preču zīmju  
uzturēšanas prasības 

Speciālās īpašuma  
apsaimniekošanas  

prasības 

Pakļaušanās prasības 

Nodokļu pārskati 

Finanšu pārskati 

Vispārējās statistikas  
pārskati 

Pārskati 

Darba aizsardzības  
prasības 

Ugunsdrošības un  
civilās aizsardzības  

prasības 

Personas datu  
apstrādes prasības 

Finanšu uzskaites  
prasības 

Pakļaušanās prasības 

Speciālās vides atļaujas un  
saskaņojumi 

Speciālās pārvadājumu  
atļaujas 

Iekārtu reģistrācija 

Informācijas sniegšana  
pārbaužu ietvaros 

Pašvaldības ,  VID ,  VDI ,  
VUGD ,  DVI ,  ATI ,  
VI ,  VVD ,  VKPAI 

Informācijas sniegšanas prasības 

Līguma slēgšana ar  
Pasūtītāju 

Projekta izstrāde un  
saskaņošana 
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Saturs 

01 Ievads 
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03  Ceļa kartes izstrāde 

04  Nozares 

05  Prasību iedalījums 

06  Ceļa kartes pielietojums un 

mērķis 

07  Citi saistītie jautājumi 
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Ceļa kartes pielietojums un mērķis (I) 

Potenciālā attīstība 

► Ceļa kartes var uzturēt un attīstīt valsts 

institūcija un/vai nozaru asociācijas un 

institūti, lai nodrošinātu aktuālākās 

informācijas iekļaušanu tajās 

► Ceļa kartes iespējams izveidot un prezentēt 

elektroniskā formātā 

► Nozaru ceļa kartes pēc satura un 

nepieciešamības var saistīt savā starpā 

► Ceļa kartes iespējams izstrādāt lielākā 

detalizācijas pakāpē, katrā prasību grupā 

iekļaujot saiti uz visām prasībām 

► Iespējama sasaiste ar www.latvija.lv , 

publisko pakalpojumu katalogu un šo 

pakalpojumu sniegšanas attīstību  

 

Esošā situācija 

►Sākotnējais materiāls turpmākajai 

attīstībai un pilnveidošanai 

atbilstoši komersantu, kontrolējošo 

institūciju un nozaru 

asociāciju/institūtu vajadzībām 

 

►Visas vienas nozares ceļa kartes 

prasības nav viennozīmīgi 

attiecināmas uz vienu uzņēmumu 

 

►Atkarībā no uzņēmēja darbības 

specifikas uz uzņēmumu var tikt 

attiecinātas vairāku nozaru ceļa 

karšu prasības 

 

Ceļu kartes ir sākotnējais materiāls, pamats turpmākai attīstībai un uzņēmējdarbības 

prasību apkopošanai, strukturēšanai, analīzei 
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Ceļa kartes pielietojums un mērķis (II) 

Ceļa kartēs pārskatāmi tiek  

apkopotas un strukturētas uz  

uzņēmumiem attiecināmas prasības. 

Tas ļauj sekot līdzi tiesību aktu un prasību 

izmaiņām tādējādi nodrošinot efektīvu 

uzņēmumu informēšanu. 

Ceļa kartes sniedz kopēju 

priekšstatu par prasībām, kas attiecas 

 uz dažādām uzņēmējdarbības nozarēm, tādējādi 

tās iespējams izmantot kā pamatu dažādu 

salīdzinošo un novērtēšanas analīžu, pētījumu 

veikšanai.  

Ceļa kartes sniedz priekšstatu un apkopo 

informāciju par prasībām, kas jāņem vērā 

uzņēmējam uzsākot uzņēmējdarbību attiecīgajā 

nozarē. 

Tajās iekļauta informācija par  

kontrolējošo institūciju un atsauci uz 

tiesību aktu. 

Nozaru pārstāvniecības var izmantot ceļa kartes 

atbilstoši nozares specifikai un  

vēlmēm – pamats analīzei, izvērtējumiem, 

uzņēmumu informēšana un atbalsts. 

Jaunie uzņēmēji 

Aktuālo prasību apkopošana un uzturēšana  
Kopskats, nozaru savstarpējā salīdzināšana un 

sasaiste 

Nozaru asociācijas/ institūti 

Ceļa kartes   

pielietojums un mērķis 
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Saturs 

01 Ievads 

02 Ceļa kartes izveides metodika  

03  Ceļa kartes izstrāde 

04  Nozares 

05  Prasību iedalījums 

06  Ceļa kartes pielietojums un mērķis 

07  Citi saistītie jautājumi 
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Citi saistītie jautājumi 

Prasības var ieviest uzņēmējs kā arī tas var izmantot 

ārpakalpojumu sniedzējus to prasību izpildei. 

 

Viss prasību kopums nav detalizēti apstiprināts no kontrolējošo 

institūciju un uzņēmēju puses 

 

Kopš ceļa kartes izstrādes tiesību akti un līdz ar to prasības 

iespējams mainījušās 



Paldies par uzmanību! 

 

Jānis Balevičs 

Ernst & Young 
Janis.Balevics@lv.ey.com  

Pētījums tiek veikts, un ziņojums tiek izstrādāts ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā 

fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas perioda 

darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātes „Administratīvo šķēršļu 

samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” projekta Nr. 

1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo 

procedūru vienkāršošana” ietvaros. Par materiāla saturu atbild Valsts kanceleja. 85 % no 

projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas 

valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas 

fondu. 


