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Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko personu
Pēc veiksmīgas autentificēšanās integrētā valsts informācijas sistēmā (turpmāk – IVIS), lietotājs var
izveidot izziņas pieprasījumu. Šim mērķim sākotnējā ekrānformā jānospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra
izziņa par juridisko personu”.

Attēls Nr. 1 Izziņu sākotnējā ekrānforma

Nospiežot uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko personu”, tiks atvērta forma, kurā var ievadīt
izziņas pieprasījumu.
Izziņu var pieprasīt, izmantojot vienu no metodēm:
Ievada reģistrācijas numuru laukā “Reģistrācijas numurs” (9-zīmju reģistrācijas
numurs vai 11-zīmju vienotais reģistrācijas numurs),
Izmanto juridiskās personas meklēšanu pēc nosaukuma - laukā “Nosaukums”
ievada nosaukumu (jānorāda vismaz 3 simboli).
Pēc noklusējuma izziņas veids ir “Aktuālā informācija”. Ja lietotājs vēlas pieprasīt izziņas veidu “Aktuālā
un vēsturiskā informācija”, jāatzīmē lauks “Pieprasīt arī vēsturisko informāciju”.
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Attēls Nr. 2 Izziņas pieprasījuma izveide - ievadīts vienotais reģistrācijas numurs, lauks "Pieprasīt arī vēsturisko
informāciju" ir atzīmēts

Pēc reģistrācijas numura vai nosaukuma ievades jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiežot
pogu “Turpināt”.
Neatkarīgi, kura no metodēm tika lietota pirmajā izziņas pieprasīšanas solī (ievadīts juridiskās personas
reģistrācijas numurs vai meklēšana pēc nosaukuma), lietotājam ir jāapstiprina izvēlētais subjekts izziņas
sagatavošanai.
Ja iepriekšējā solī tika ievadīts reģistrācijas numurs un subjekts ar norādīto reģistrācijas numuru ir
reģistrēts Uzņēmumu reģistra (turpmāk - Reģistrs) datu bāzē, tiks parādīta informācija par pieprasījumu subjekta reģistrācijas numurs un nosaukums, un pieprasītais izziņas veids. Lai apstiprinātu izvēlēto
subjektu izziņas sagatavošanai, jānospiež poga “Turpināt”.

Attēls Nr. 3 Izziņas pieprasījuma izveide - izvēlētā subjekta apstiprināšana

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.
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Attēls Nr. 4 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums "Pieprasījums iesniegts veiksmīgi"

Ja iepriekšējā solī tika ievadīts nosaukums un Reģistra datu bāzē ir reģistrēti subjekti ar norādīto
nosaukumu, tiks parādīti meklēšanas rezultāti. Jāatzīmē subjekts, par kuru lietotājs vēlas pieprasīt izziņu,
un jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiež pogu “Turpināt”.

Attēls Nr. 5 Izziņas pieprasījuma izveide - rezultāti meklēšanai pēc nosaukuma

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks parādīta informācija par pieprasījumu - subjekta reģistrācijas
numurs un nosaukums, un pieprasītais izziņas veids. Lai apstiprinātu izvēlēto subjektu izziņas
sagatavošanai, jānospiež poga “Turpināt”.
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Attēls Nr. 6 Izziņas pieprasījuma izveide - izvēlētā subjekta apstiprināšana

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.

Attēls Nr. 7 Izziņas pieprasījuma izveide – paziņojums "Pieprasījums iesniegts veiksmīgi"

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika ievadīts reģistrācijas numurs, bet subjekts ar norādīto
reģistrācijas numuru nav reģistrēts Reģistra datu bāzē (neeksistējošs numurs), tiks parādīts paziņojums
“Nav atrasts neviens pieprasījuma objekts ar tādu reģistrācijas numurus!”.
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Attēls Nr. 8 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts neeksistējošs reģistrācijas numurs

Ja tika ievadīts nepilns reģistrācijas numurs, tiks parādīts paziņojums “Ievadīta nederīga vērtība –
reģistrācijas numuram jāsastāv tikai no 9 vai 11 cipariem!”.

Attēls Nr. 9 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepilns reģistrācijas numurs

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika ievadīts nosaukums, bet subjekts ar norādīto nosaukumu nav
reģistrēts Reģistra datu bāzē (neeksistējošs nosaukums), tiks parādīts paziņojums “Nekas netika
atrasts!”.

Attēls Nr. 10 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts neeksistējošs nosaukums
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Pieprasījumu saraksts un izziņas apskate:
Pieprasījumu sarakstu iespējams apskatīt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko
personu”, kā arī pieprasījumu sarakstu var apskatīt, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu sarakstu”, kas tiek
parādīta pēc veiksmīgas izziņas pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīti visi lietotāja izveidotie izziņas par juridisko personu pieprasījumi,
sākot ar jaunāko (vienā saraksta lapā tiek attēloti 20 pieprasījumi).
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīta šāda informācija:
Reģistrācijas numurs,
Nosaukums,
Transakcija,
Pieprasījuma statuss,
Izziņas veids,
Lejupielādēt (poga “Lejupielādēt” tiek parādīta, ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”),
Pieprasījuma datums (datums un laiks).
Pieprasījumu sarakstu iespējams sakārtot, ja nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots
pēc šī lauka augošā secībā. Ja atkārtoti nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots pēc šī
lauka dilstošā secībā.

Attēls Nr. 11 Pieprasījumu saraksts – poga “Lejupielādēt”
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Izziņas saņemšanu izsauc automātiskā lapas atjaunošanas funkcija, kas lapu atjauno reizi 30 sekundēs. Ja
ir neizpildīti pieprasījumi, tad sāk pārbaudi ik pēc 5 sekundēm. Lietotājs var arī manuāli izsaukt lapas
atjaunošanas funkcionalitāti, nospiežot taustiņu “F5”.
Ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”, pieprasījuma sarakstā pie konkrētā pieprasījuma tiek parādīta
poga “Lejupielādēt”. Nospiežot uz pogas “Lejupielādēt”, ir iespējams atvērt un saglabāt izziņu PDF
formātā.
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Attēls Nr. 12 Izziņa par juridisko personu

Pieprasījumu atlasīšana:
Pieprasījumu atlases formu var atvērt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa par juridisko
personu”, kā arī, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu sarakstu”, kas tiek parādīta pēc veiksmīgas izziņas
pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumus var atlasīt pēc šādiem kritērijiem:
Reģistrācijas numurs (jāieraksta pilns 9 zīmju vai 11 zīmju numurs vai daļējs numurs, kur
nezināmā daļā ir aizstāta ar zīmi “*”, piemēram, 412345678*),
Nosaukums (jāieraksta pilns nosaukums, piemēram, SIA “Dafniks”, vai daļējs nosaukums, kur
nezināmā daļa ir aizstāta ar zīmi “*”, piemēram, *Dafniks*),
Pieprasījuma statuss (izvēle no kodifikatora),
Pieprasījuma datums (izvēle no kalendāra),
Izziņas veids (izvēle no kodifikatora).
Lai veiktu pieprasījumu atlasi, jānospiež poga “Atlasīt”. Ja vēlas notīrīt atlases logā ievadītos kritērijus,
jānospiež poga “Notīrīt”.

Attēls Nr. 13 Pieprasījumu atlasīšanas
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Pieprasījumu atlases rezultāti tiks parādīti saraksta veidā.

Attēls Nr. 14 Atlases rezultāti
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Uzņēmumu reģistra izziņa no maksātnespējas reģistra par fiziskās
personas maksātnespējas procesiem
Pēc veiksmīgas autentificēšanās IVIS, lietotājs var izveidot izziņas pieprasījumu. Šim mērķim sākotnējā
ekrānformā jānospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no maksātnespējas reģistra par fiziskās
personas maksātnespējas procesiem”.

Attēls Nr. 15 Izziņu sākotnējā ekrānforma

Nospiežot uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no maksātnespējas reģistra par fiziskās personas
maksātnespējas procesiem”, tiks atvērta forma, kurā var ievadīt izziņas pieprasījumu.
Izziņu var pieprasīt, ievadot personas kodu.
Pēc noklusējuma izziņas veids ir “Aktuālā informācija”. Ja lietotājs vēlas pieprasīt izziņas veidu “Aktuālā
un vēsturiskā informācija”, jāatzīmē lauks “Pieprasīt arī vēsturisko informāciju”.
Pēc personas koda ievades jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiežot pogu “Turpināt”.
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Attēls Nr. 16 Izziņas pieprasījuma izveide – ievadīts personas kods, lauks “Pieprasīt arī vēsturisko informāciju” ir
atzīmēts

Nākošajā izziņas pieprasīšanas solī lietotājam ir jāapstiprina izvēlētais subjekts izziņas sagatavošanai. Lai
apstiprinātu izvēlēto subjektu, jānospiež poga “Turpināt”.

Attēls Nr. 17 Izziņas pieprasījuma izveide - pieprasījuma apstiprināšana

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.

Attēls Nr. 18 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums "Pieprasījums iesniegts veiksmīgi"
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Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika ievadīts nepilns personas kods, tad nospiežot pogu “Turpināt”,
tiks parādīts paziņojums “Ievadīta nederīga vērtība – personas kodam jābūt formā 999999-99999!”.

Attēls Nr. 19 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepilns personas kods

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika ievadīts nepareizs personas kods, tad nospiežot pogu
“Turpināt”, tiks parādīts paziņojums “Persona ar tādu personas kodu reģistros nav atrasta!”.

Attēls Nr. 20 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepareizs personas kods

Pieprasījumu saraksts un izziņas apskate:
Pieprasījumu sarakstu iespējams apskatīt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no
maksātnespējas reģistra par fiziskās personas maksātnespējas procesiem”, kā arī pieprasījumu sarakstu
var apskatīt, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu sarakstu”, kas tiek parādīta pēc veiksmīgas izziņas
pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīti visi lietotāja izveidotie izziņas no maksātnespējas reģistra
pieprasījumi, sākot ar jaunāko (vienā saraksta lapā tiek attēloti 20 pieprasījumi).
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīta šāda informācija:
Personas kods,
Transakcija,
Pieprasījuma statuss,
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Izziņas veids,
Lejupielādēt (poga “Lejupielādēt” tiek parādīta, ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”),
Pieprasījuma datums (datums un laiks).
Pieprasījumu sarakstu iespējams sakārtot, ja nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots
pēc šī lauka augošā secībā. Ja atkārtoti nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots pēc šī
lauka dilstošā secībā.
Izziņas saņemšanu izsauc automātiskā lapas atjaunošanas funkcija, kas lapu atjauno reizi 30 sekundēs. Ja
ir neizpildīti pieprasījumi, tad sāk pārbaudi ik pēc 5 sekundēm. Lietotājs var arī manuāli izsaukt lapas
atjaunošanas funkcionalitāti, nospiežot taustiņu “F5”.

Attēls Nr. 21 Pieprasījumu saraksts – poga “Lejupielādēt”

Ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”, pieprasījuma sarakstā pie konkrētā pieprasījuma tiek parādīta
poga “Lejupielādēt”. Nospiežot uz pogas “Lejupielādēt”, ir iespējams atvērt un saglabāt izziņu PDF
formātā.
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Attēls Nr. 22 Izziņa par fiziskās personas maksātnespējas procesiem

Pieprasījumu atlasīšana:
Pieprasījumu atlases formu var atvērt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no maksātnespējas
reģistra par fiziskās personas maksātnespējas procesiem”, kā arī, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu
sarakstu”, kas tiek parādīta pēc veiksmīgas izziņas pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumus var atlasīt pēc šādiem kritērijiem:
Personas kods (jāieraksta pilns personas kods vai daļējs personas kods, kur nezināmā daļā ir
aizvietota ar zīmi “*”, piemēram, 111111-111*),
Pieprasījuma statuss (izvēle no kodifikatora),
Pieprasījuma datums (izvēle no kalendāra),
Izziņas veids (izvēle no kodifikatora).
Lai veiktu pieprasījumu atlasi, jānospiež poga “Atlasīt”. Ja vēlas notīrīt atlases logā ievadītos kritērijus,
jānospiež poga “Notīrīt”.
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Attēls Nr. 23 Pieprasījumu atlasīšanas

Pieprasījumu atlases rezultāti tiks parādīti saraksta veidā.

Attēls Nr. 24 Atlases rezultāti
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Uzņēmumu reģistra izziņa no komercķīlu reģistra
Pēc veiksmīgas autentificēšanās IVIS, lietotājs var izveidot izziņas pieprasījumu. Šim mērķim sākotnējā
ekrānformā jānospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no komercķīlu reģistra”.

Attēls Nr. 25 Izziņu sākotnējā ekrānforma

Nospiežot uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no komercķīlu reģistra”, tiks atvērta forma, kurā var
ievadīt izziņas pieprasījumu. Izziņu var pieprasīt par juridisko personu vai par fizisko personu.
Ja pieprasa izziņu par juridisko personu:
jāatzīmē pieprasījuma objekta veids “Juridiska persona” laukā “Pieprasījuma objekta veids”,
jāievada viens no subjekta atlases kritērijiem:
o

ievada reģistrācijas numuru laukā “Reģistrācijas numurs” (9-zīmju reģistrācijas numurs
vai 11-zīmju vienotais reģistrācijas numurs),

o

izmanto juridiskās personas meklēšanu pēc nosaukuma - laukā “Nosaukums” ievada
nosaukumu (jānorāda vismaz 3 simboli).

Pēc noklusējuma izziņas veids ir “Aktuālā informācija”. Ja lietotājs vēlas pieprasīt izziņas veidu “Aktuālā
un vēsturiskā informācija”, jāatzīmē lauks “Pieprasīt arī vēsturisko informāciju”.
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Attēls Nr. 26 Izziņas pieprasījuma izveide - ievadīts vienotais reģistrācijas numurs, lauks "Pieprasīt arī vēsturisko
informāciju" ir atzīmēts

Pēc reģistrācijas numura vai nosaukuma ievades jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiežot
pogu “Turpināt”.
Neatkarīgi, kura no metodēm tika lietota pirmajā izziņas pieprasīšanas solī (ievadīts juridiskās personas
reģistrācijas numurs vai meklēšana pēc nosaukuma), lietotājam ir jāapstiprina izvēlētais subjekts izziņas
sagatavošanai.
Ja iepriekšējā solī tika ievadīts reģistrācijas numurs un subjekts ar norādīto reģistrācijas numuru ir
reģistrēts Reģistra datu bāzē, tiks parādīta informācija par pieprasījumu - subjekta reģistrācijas numurs
un nosaukums, un pieprasītais izziņas veids. Lai apstiprinātu izvēlēto subjektu izziņas sagatavošanai,
jānospiež poga “Turpināt”.

Attēls Nr. 27 Izziņas pieprasījuma izveide - izvēlētā subjekta apstiprināšana

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.
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Attēls Nr. 28 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums "Pieprasījums iesniegts veiksmīgi"

Ja iepriekšējā solī tika ievadīts nosaukums un Reģistra datu bāzē ir reģistrēti subjekti ar norādīto
nosaukumu, tiks parādīti meklēšanas rezultāti. Jāatzīmē subjekts, par kuru lietotājs vēlas pieprasīt izziņu,
un jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiež pogu “Turpināt”.

Attēls Nr. 29 Izziņas pieprasījuma izveide - rezultāti meklēšanai pēc nosaukuma

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks parādīta informācija par pieprasījumu - subjekta reģistrācijas
numurs un nosaukums, un pieprasītais izziņas veids. Lai apstiprinātu izvēlēto subjektu izziņas
sagatavošanai, jānospiež poga “Turpināt”.

Attēls Nr. 30 Izziņas pieprasījuma izveide - izvēlētā subjekta apstiprināšana
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Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.
Ja pieprasa izziņu par fizisko personu:
jāatzīmē pieprasījuma objekta veids “Fiziska persona” laukā “Pieprasījuma objekta veids”,
jāievada personas kods laukā “Personas kods” (ievadot personas kodu pēc sestā cipara
automātiski parādās zīme “-”).
Pēc noklusējuma izziņas veids ir “Aktuālā informācija”. Ja lietotājs vēlas pieprasīt izziņas veidu “Aktuālā
un vēsturiskā informācija”, jāatzīmē lauks “Pieprasīt arī vēsturisko informāciju”.
Pēc personas koda ievades jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiežot pogu “Turpināt”.

Attēls Nr. 31 Izziņas pieprasījuma izveide - ievadīts personas kods, lauks "Pieprasīt arī vēsturisko informāciju" ir
atzīmēts

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī ir ievadīts pareizs personas kods, tiks parādīta informācija par
pieprasījumu - subjekta personas kods un pieprasītais izziņas veids. Lietotājam ir jāapstiprina izvēlētais
subjekts izziņas sagatavošanai - jānospiež poga “Turpināt”.

Attēls Nr. 32 Izziņas pieprasījuma izveide - pieprasījuma apstiprināšana

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.
20

Attēls Nr. 33 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums "Pieprasījums iesniegts veiksmīgi"

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika pieprasīta izziņa par juridisko personu un ievadīts reģistrācijas
numurs, bet subjekts ar norādīto reģistrācijas numuru nav reģistrēts Reģistra datu bāzē (neeksistējošs
numurs), tiks parādīts paziņojums “Nav atrasts neviens pieprasījuma objekts ar tādu reģistrācijas
numurus!”.

Attēls Nr. 34 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts neeksistējošs reģistrācijas numurs

Ja tika ievadīts nepilns reģistrācijas numurs, tiks parādīts paziņojums “Ievadīta nederīga vērtība –
reģistrācijas numuram jāsastāv tikai no 9 vai 11 cipariem!”.
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Attēls Nr. 35 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepilns reģistrācijas numurs

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika pieprasīta izziņa par juridisko personu un ievadīts nosaukums,
bet subjekts ar norādīto nosaukumu nav reģistrēts Reģistra datu bāzē (neeksistējošs nosaukums), tiks
parādīts paziņojums “Nekas netika atrasts!”.

Attēls Nr. 36 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts neeksistējošs nosaukums

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika pieprasīta izziņa par fizisko personu un ievadīts nepilns personas
kods, tad nospiežot pogu “Turpināt”, tiks parādīts paziņojums “Ievadīta nederīga vērtība – personas
kodam jābūt formā 999999-99999!”.
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Attēls Nr. 37 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepilns personas kods

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika pieprasīta izziņa par fizisko personu un tika ievadīts nepareizs
personas kods, tad nospiežot pogu “Turpināt”, tiks parādīts paziņojums “Persona ar tādu personas kodu
reģistros nav atrasta!”.

Attēls Nr. 38 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepareizs personas kods

Pieprasījumu saraksts un izziņas apskate:
Pieprasījumu sarakstu iespējams apskatīt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no komercķīlu
reģistra”, kā arī pieprasījumu sarakstu var apskatīt, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu sarakstu”, kas tiek
parādīta pēc veiksmīgas izziņas pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīti visi lietotāja izveidotie izziņas no komercķīlu reģistra pieprasījumi,
sākot ar jaunāko (vienā saraksta lapā tiek attēloti 20 pieprasījumi).
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīta šāda informācija:
Reģistrācijas numurs (juridiskām personām)/ personas kods (fiziskām personām),
Nosaukums (tikai juridiskām personām),
Transakcija,
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Pieprasījuma statuss,
Izziņas veids,
Lejupielādēt (poga “Lejupielādēt” tiek parādīta, ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”),
Pieprasījuma datums (datums un laiks).
Pieprasījumu sarakstu iespējams sakārtot, ja nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots
pēc šī lauka augošā secībā. Ja atkārtoti nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots pēc šī
lauka dilstošā secībā.
Izziņas saņemšanu izsauc automātiskā lapas atjaunošanas funkcija, kas lapu atjauno reizi 30 sekundēs. Ja
ir neizpildīti pieprasījumi, tad sāk pārbaudi ik pēc 5 sekundēm. Lietotājs var arī manuāli izsaukt lapas
atjaunošanas funkcionalitāti, nospiežot taustiņu “F5”.

Attēls Nr. 39 Pieprasījumu saraksts – poga “Lejupielādēt”

Ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”, pieprasījuma sarakstā pie konkrētā pieprasījuma tiek parādīta
poga “Lejupielādēt”. Nospiežot uz pogas “Lejupielādēt”, ir iespējams atvērt un saglabāt izziņu PDF
formātā.
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Attēls Nr. 40 Izziņa no komercķīlu reģistra

Pieprasījumu atlasīšana:
Pieprasījumu atlases formu var atvērt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no komercķīlu
reģistra”, kā arī, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu sarakstu”, kas tiek parādīta pēc veiksmīgas izziņas
pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumus var atlasīt pēc šādiem kritērijiem:
Reģistrācijas numurs/Personas kods (jāieraksta pilns reģ.nr. vai personas kods vai daļējs reģ.nr.
vai personas kods, kur nezināmā daļā ir aizvietota ar zīmi “*”, piemēram, 111111-111*),
Nosaukums (juridiskai personai)
Pieprasījuma statuss (izvēle no kodifikatora),
Pieprasījuma datums (izvēle no kalendāra),
Izziņas veids (izvēle no kodifikatora).
Lai veiktu pieprasījumu atlasi, jānospiež poga “Atlasīt”. Ja vēlas notīrīt atlases logā ievadītos kritērijus,
jānospiež poga “Notīrīt”.
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Attēls Nr. 41 Pieprasījumu atlasīšanas

Pieprasījumu atlases rezultāti tiks parādīti saraksta veidā.

Attēls Nr. 42 Atlases rezultāti
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Uzņēmumu reģistra izziņa no laulāto mantisko attiecību reģistra
Pēc veiksmīgas autentificēšanās IVIS, lietotājs var izveidot izziņas pieprasījumu. Šim mērķim sākotnējā
ekrānformā jānospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no laulāto mantisko attiecību reģistra”.

Attēls Nr. 43 Izziņu sākotnējā ekrānforma

Nospiežot uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no laulāto mantisko attiecību reģistra”, tiks atvērta forma,
kurā var ievadīt izziņas pieprasījumu.
Lai ievadītu izziņas pieprasījumu, laukā “Personas kods” jāievada personas kods.
Pēc noklusējuma izziņas veids ir “Aktuālā informācija”. Ja lietotājs vēlas pieprasīt izziņas veidu “Aktuālā
un vēsturiskā informācija”, jāatzīmē lauks “Pieprasīt arī vēsturisko informāciju”.
Pēc personas koda ievades jāpāriet uz nākošo izziņas pieprasīšanas soli, nospiežot pogu “Turpināt”.

Attēls Nr. 44 Izziņas pieprasījuma izveide - ievadīts personas kods, lauks "Pieprasīt arī vēsturisko informāciju" ir
atzīmēts
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Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī ir ievadīts pareizs personas kods, tiks parādīta informācija par
pieprasījumu - subjekta personas kods un pieprasītais izziņas veids. Lietotājam ir jāapstiprina izvēlētais
subjekts izziņas sagatavošanai - jānospiež poga “Turpināt”.

Attēls Nr. 45 Izziņas pieprasījuma izveide - pieprasījuma apstiprināšana

Pēc pogas “Turpināt” nospiešanas, tiks izveidots izziņas pieprasījums un sistēma par to sniegs lietotājam
apstiprinājumu, parādot paziņojumu “Pieprasījums iesniegts veiksmīgi”.

Attēls Nr. 46 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums "Pieprasījums iesniegts veiksmīgi"

Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika ievadīts nepilns personas kods, tad nospiežot pogu “Turpināt”,
tiks parādīts paziņojums “Ievadīta nederīga vērtība – personas kodam jābūt formā 999999-99999!”.

Attēls Nr. 47 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepilns personas kods
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Ja pirmajā izziņas pieprasīšanas solī tika ievadīts nepareizs personas kods, tad nospiežot pogu
“Turpināt”, tiks parādīts paziņojums “Persona ar tādu personas kodu reģistros nav atrasta!”.

Attēls Nr. 48 Izziņas pieprasījuma izveide - paziņojums, ja ievadīts nepareizs personas kods

Pieprasījumu saraksts un izziņas apskate:
Pieprasījumu sarakstu iespējams apskatīt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no laulāto
mantisko attiecību reģistra”, kā arī pieprasījumu sarakstu var apskatīt, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu
sarakstu”, kas tiek parādīta pēc veiksmīgas izziņas pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīti visi lietotāja izveidotie izziņas no laulāto mantisko attiecību reģistra
pieprasījumi, sākot ar jaunāko (vienā saraksta lapā tiek attēloti 20 pieprasījumi).
Pieprasījumu sarakstā tiek parādīta šāda informācija:
Personas kods,
Transakcija,
Pieprasījuma statuss,
Izziņas veids,
Lejupielādēt (poga “Lejupielādēt” tiek parādīta, ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”),
Pieprasījuma datums (datums un laiks).
Pieprasījumu sarakstu iespējams sakārtot, ja nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots
pēc šī lauka augošā secībā. Ja atkārtoti nospiež uz kolonnas nosaukuma – saraksts tiks sakārtots pēc šī
lauka dilstošā secībā.
Izziņas saņemšanu izsauc automātiskā lapas atjaunošanas funkcija, kas lapu atjauno reizi 30 sekundēs. Ja
ir neizpildīti pieprasījumi, tad sāk pārbaudi ik pēc 5 sekundēm. Lietotājs var arī manuāli izsaukt lapas
atjaunošanas funkcionalitāti, nospiežot taustiņu “F5”.
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Attēls Nr. 49 Pieprasījumu saraksts – poga “Lejupielādēt”

Ja pieprasījuma statuss ir “Sagatavots”, pieprasījuma sarakstā pie konkrētā pieprasījuma tiek parādīta
poga “Lejupielādēt”. Nospiežot uz pogas “Lejupielādēt”, ir iespējams atvērt un saglabāt izziņu PDF
formātā.

Attēls Nr. 50 Izziņa no laulāto mantisko attiecību reģistra
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Pieprasījumu atlasīšana:
Pieprasījumu atlases formu var atvērt, ja nospiež uz saites “Uzņēmumu reģistra izziņa no laulāto
mantisko attiecību reģistra”, kā arī, ja nospiež pogu “Uz pieprasījumu sarakstu”, kas tiek parādīta pēc
veiksmīgas izziņas pieprasījuma iesniegšanas.
Pieprasījumus var atlasīt pēc šādiem kritērijiem:
Personas kods (jāieraksta pilns personas kods vai daļējs personas kods, kur nezināmā daļā ir
aizvietota ar zīmi “*”, piemēram, 111111-111*),
Pieprasījuma statuss (izvēle no kodifikatora),
Pieprasījuma datums (izvēle no kalendāra),
Izziņas veids (izvēle no kodifikatora).
Lai veiktu pieprasījumu atlasi, jānospiež poga “Atlasīt”. Ja vēlas notīrīt atlases logā ievadītos kritērijus,
jānospiež poga “Notīrīt”.

Attēls Nr. 51 Pieprasījumu atlasīšanas

Pieprasījumu atlases rezultāti tiks parādīti saraksta veidā.

Attēls Nr. 52 Atlases rezultāti

31

