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1 Ievads 

1.1 Dokumenta nolūks 

Dokuments ir izstrādāts projekta „Programmatūras izstrāde un uzturēšana” ietvaros. Šis dokuments satur 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercķīlu E-pieteikumu lietotāja instrukciju. 

Dokumenta mērķis ir detalizēti aprakstīt instrukciju un soļus, lai lietotājs varētu izveidot un iesniegt 

Komercķīlu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, kā arī iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus un norādīt 

maksājumu datus komercķīlas pieteikumā.  

Lietotāja instrukcija ir specificēts dokuments, kas lietotājam tieši vai netieši norāda uz veicamajām darbībām, 

lai sekmīgi tiktu iesniegts E-pieteikums. 

Lietotāja instrukcija būs uzskatāma par pabeigtu, kad Pasūtītāja un Izpildītāja puses piekritīs tās saturam, 

pieņems un apstiprinās to.  

 

1.2 Darbības sfēra 

Projekta ietvaros izstrādātais risinājums nodrošinās iespēju autentificētiem lietotājiem elektroniski iesniegt 

Komercķīlu pieteikumus ,kā arī iesniegt elektroniski parakstītus dokumentus UR un saņemt atbildes lēmumu. 

 

1.3 Definīcijas, termini un saīsinājumi 

SAĪSINĀJUMS SKAIDROJUMS 

CSDD Ceļu satiksmes drošības direkcija 

eParakstītājs 

Lietojumprogramma, kas  ļauj lietotājam veidot un parakstīt elektroniskus 

dokumentus, kā arī veikt elektroniski parakstīto dokumentu pārbaudi. Sīkāk – 

www.eparaksts.lv. 

KRE Komercķīlu reģistrs 

LDC Lauksaimniecības datu centrs 

LVP Latvijas Valsts portāls, vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv  

Pakalpojums  

Attiecas uz visu darbību kopumu, kā rezultātā UR tiek iesniegta viena vai vairākas 

veidlapas (pieteikumi), dati, kas apraksta šos pieteikumus (metadati), un informācija 

par veiktiem maksājumiem 

Pieteikums Viena no pakalpojuma veidlapām vai tās metadati 

UR Uzņēmumu reģistrs 

URIS  UR informācijas sistēma 

 

1.4 Dokumenta apraksts 

Lai lietotājs varētu izmantot e-pakalpojumu E-pieteikumi, viņam vispirms ir sistēmā jāautentificējas. 

E-pakalpojumā lietotājs var autentificēties divos veidos: 

• izmantojot portālu www.latvija.lv; vai 

http://www.latvija.lv/
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• pieslēdzoties pie e-pakalpojuma, norādot savu lietotāja vārdu un paroli. Lai izmantotu šādu 

autentifikācijas iespēju, UR un attiecīgā organizācija noslēdz līgumu par e-pakalpojuma E-pieteikumi 

izmantošanu, kurā tiek norādīti organizācijas darbinieki, kuriem ir tiesības veidot pieteikumus 

organizācijas vārdā. Tādā gadījumā katram norādītajam organizācijas darbiniekam tiek piešķirts 

lietotāja vārds un sākotnējā parole, ar kuru šis lietotājs var autentificēties e-pakalpojumā. Tādā 

gadījumā lietotājs skaitās kā savas organizācijas grupas lietotājs. 

Sistēmā autentificēts lietotājs, izmantojot e-pakalpojumu E-pieteikumi, var izveidot un iesniegt elektronisku 

komercķīlu pieteikumu Uzņēmumu reģistram, pievienojot nepieciešamos dokumentus, veikt maksājumu 

aprakstu, kā arī pievienot ārējo maksājumu. Pēc pieteikuma iesniegšanas Uzņēmuma reģistram lietotājs to 

var apskatīt e-pakalpojuma Komercķīlu Pieteikumu sarakstā.  

Lietotājam ir pieejamas šādas iespējas, kas aprakstītas dokumenta tālākajās nodaļās: 

Lietotāja E-pieteikumu saraksts 
E-pieteikumu atlase 
Jauna E-pieteikuma izveide 
Pieteikums jaunas komercķīlas reģistrācijai 

Komercķīlas puses 

Komercķīlas priekšmeta apraksts 

Nobeiguma noteikumi 

Maksājumi 

Kontaktinformācija 

Pieteikums komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrācijai 
Pieteikums komercķīlas pārjaunojuma reģistrācijai 
Pieteikums ar komercķīlu nodrošināto prasījumu cesijas reģistrācijai  
Pieteikums komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrācijai uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā 
Pieteikums komercķīlas tiesību izlietošanai 
Pieteikums komercķīlas pārvaldnieka reģistrācijai 
Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai 
Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai uz tiesas nolēmuma pamata 
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2 Lietotāja pieslēgšanās sistēmai 

Komercķīlu aplikācijai var pieslēgties, autorizējoties ar  Latvija.lv pieslēgšanās formu, vai  ievadot lietotāja 

vārdu un paroli. 

 

Attēls 1. Komercķīlu e-pakalpojuma lietotāja pieslēgšanās forma 

Lietotāja vārds un parole tiek piešķirta grupas/organizācijas lietotājam. 

Ja grupas lietotājs autorizējas ar Latvija.lv, tad tiek piedāvāta izvēle: 

- Strādāt kā fiziskai personai, 

- Strādāt kā organizācijas pārstāvim un no grupu saraksta izvēlēties grupu (skat. Attēls 2. Grupas 

lietotāja ) 



UR.URKR.LI.KRE   Lietotāja rokasgrāmata 

 12 

 

Attēls 2. Grupas lietotāja lomas izvēles forma 
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3 Lietotāja E-pieteikumu saraksts 

Visi lietotāja izveidotie un iesniegtie komercķīlu E-pieteikumi (ja tādi ir bijuši) tiek attēloti E-pieteikumu 

sarakstā.  

Ja lietotājam iepriekš nav bijis izveidots vai iesniegts neviens E-pieteikums, tad pieteikumu saraksts ir tukšs. 

 

Attēls 3. Tukšs E-pieteikumu saraksts 

Sarakstā tiek attēloti visi E-pieteikumi, kurus attiecīgais lietotājs iepriekš izveidojis, – gan uzsāktie, gan arī tie, 

kas jau iesniegti Uzņēmumu reģistrā. Katrs lietotājs sarakstā redz tikai savus E-pieteikumus. Ja lietotājs ir 

grupas lietotājs, tad viņš redz E-pieteikumus, kurus ir izveidojuši visi viņa grupas lietotāji. 

 

Attēls 4. E-pieteikumu saraksts 

E-pieteikumu sarakstā tiek attēloti šādi lauki: 

• Ikona ar tekstu “Atvērt” – iespēja atvērt E-pieteikumu. Ja E-pieteikuma statuss ir “Saglabāts”, tad E-

pieteikuma forma tiek atvērta labošanas režīmā. Ja E-pieteikuma statuss ir cits (ne “Saglabāts”), tad 

E-pieteikuma forma tiek atvērta tikai skatīšanās režīmā; 
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• Apstiprināts – datums, kad E-pieteikums tika pēdējo reizi labots (t.i., kad lietotājs pēdējo reizi 

apstiprinājis pieteikuma labojumus/papildinājumus), ja pieteikums tika tikai pirmo reizi saglabāts un 

pēc tam netika labots, tad šeit ir E-pieteikuma izveidošanas datums; 

• E-pieteikuma veids: 

o Pieteikums jaunas komercķīlas reģistrācijai; 

o Pieteikums komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrācijai; 

o Pieteikums komercķīlas pārjaunojuma reģistrācijai; 

o Pieteikums ar komercķīlu nodrošināto prasījumu cesijas reģistrācijai;  

o Pieteikums komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrācijai uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas 

gadījumā; 

o Pieteikums komercķīlas tiesību izlietošanai; 

o Pieteikums komercķīlas pārvaldnieka reģistrācijai; 

o Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai;  

o Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai uz tiesas nolēmuma pamata;  

• Reģ. Nr. – komercķīlas reģistrācijas numurs, ja E-pieteikums saistīts ar jau eksistējošu komercķīlas 

lietu; 

• Puses – jaunā pieteikumā vai esošā komercķīlas lietā iesaistītās puses. Tiek attēlots iesaistītās puses 

veids (ķīlas ņēmējs, ķīlas devējs, parādnieks, pārvaldnieks, cesionārs, iegūstošais ņēmējs, tiesa) un 

nosaukums; 

• Informācija – papildu informācija par E-pieteikumu, piem., jaunam pieteikumam informācija par tā 

iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā „Iesniegts UR ar Nr. xxx/yyy”, kur xxx/yyy ir pieteikumam piešķirtais 

Lietvedības lietas numurs. Ja E-pieteikums ir iesniegts UR, izskatīts, un par to jau ir pieņemts lēmums, 

tad šeit papildus tiks parādīta viena vai divas hipersaites uz lēmuma/-u PDF datni; 

• Stāvoklis – tiek attēlota pēdējā darbība, kas veikta ar izveidoto E-pieteikumu:  

o Saglabāts – E-pieteikums izveidots, bet vēl nav iesniegts UR; 

o Iesniegts UR – E-pieteikums ir apmaksāts, nosūtīts UR kopā ar iesniedzamajiem 

dokumentiem, un ir izveidota lietvedības lieta (papildus tiek attēlots lietvedības lietas 

numurs); 

o Reģistrēts/Atteikts (ja par šo pieteikumu ir pieņemts lēmums, ar iespēju apskatīt un 

izdrukāt lēmumu elektroniskā dokumenta formā); 

o Iesniegta atsaukšana (ja klients ir iesniedzis pieprasījumu pieteikuma atsaukšanai); 

o Atsaukts (ja pieteikums atsaukts bez izskatīšanas); 

o Atcelts (ja klients pieteikumu atcēlis);  

o Atteikts (pieteikumu var izlabot un iesniegt atkārtoti); 

• Iespējas, darbības – nosauktas attiecīgajam E-pieteikumam atļautās loģiskās darbības (piem., 

iesniegtu pieteikumu nevar labot): 

o Atvērt – iespēja atvērt E-pieteikumu. Ja E-pieteikuma statuss ir “Saglabāts”, tad E-pieteikuma 

forma tiek atvērta labošanas režīmā. Ja E-pieteikuma statuss ir cits (ne “Saglabāts”), tad E-

pieteikuma forma tiek atvērta tikai skatīšanās režīmā; 

o Skatīt PDF – darbība ir pieejama E-pieteikumiem ar statusu “Saglabāts”, “Saņemts UR”, 

“Reģistrēts” vai “Atteikts”, sīkāku darbības izpildes aprakstu skatīt nodaļā Iespējamās 

darbības ar atvērtu pieteikumu; 
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o Skatīt EDOC – darbība ir pieejama E-pieteikumiem ar statusu “Saglabāts”, “Saņemts UR”, 

“Reģistrēts” vai “Atteikts”, sīkāku darbības izpildes aprakstu skatīt nodaļā Iespējamās 

darbības ar atvērtu pieteikumu;  

o Mainīt veidu – visiem E-pieteikumiem, kas ir saglabāti, bet nav vēl iesniegti UR – tātad, E-

pieteikumi statusā “Saglabāts”, sīkāku darbības izpildes aprakstu skatīt nodaļā Iespējamās 

darbības ar atvērtu pieteikumu;  

o Kopēt – izveidot E-pieteikuma kopiju. Darbība ir pieejama E-pieteikumiem visos statusos, 

sīkāku darbības izpildes aprakstu skatīt nodaļā Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu;  

o Atcelt – E-pieteikuma atcelšana, iespējama pieteikumiem ar statusu “Saglabāts”, sīkāku 

darbības izpildes aprakstu skatīt nodaļā Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu;  

o Atsaukt – nodrošinot automātisku saiti uz pieteikuma atsaukuma formu, iespēju aizpildīt 

(formai jānorāda pieteikuma Lietvedības numurs, iespēja atzīmēt „Iesniegts atsaukums” un 

lauks informācijas par atsaukuma iemeslu norādīšanai) un iesniegt pieteikuma atsaukšanu 

(skatīt nodaļu  Pieteikuma atsaukšana). Darbība pieejama tikai E-pieteikuma statusā 

“Iesniegts UR”); 

o Iesniegt – darbība pieejama E-pieteikumiem ar statusu “Saglabāts” – tiek veiktas 

nepieciešamās darbības, lai E-pieteikumu iesniegtu UR izskatīšanai – skatīt nodaļu  

Pieteikuma iesniegšana UR; 

o Iesniegt atkārtoti – darbība pieejama E-pieteikumam ar statusu “Atteikts”- tiek veiktas 

darbības, lai pieteikumu iesniegtu atkārtoti – skatīt nodaļu Pieteikuma atkārtota 

iesniegšana. 

• Lejupielādēt saņemtos dokumentus – tiek attēloti lēmuma dokumenti pakalpojumiem ar statusu 

Reģistrēts vai Atteikts, tos iespējams lejupielādēt, noklikšķinot uz dokumenta ikonas. 

Ja E-pieteikumu skaits pārsniedz vienā lapā attēlojamo ierakstu skaitu, tad saraksts tiek dalīts lapās. Pārējās 

lapas iespējams aplūkot, izmantojot ekrānpogu zem saraksta „Parādīt vairāk”.  
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4 E-pieteikumu atlase 

. 

Ja E-pieteikumu sarakstā ir vairāki ieraksti, tos, izmantojot filtru, iespējams atlasīt pēc jebkura no laukiem: 

izveidošanas datuma „Apstiprināts”, pēc veida, reģistrācijas numura, puses, informācijas un stāvokļa.  

Ja izvēlēta vērtība „Visi” (noklusētā vērtība), tad sarakstā tiek attēloti visi lietotāja E-pieteikumi.  

Filtrus var savstarpēji kombinēt, izvēloties divus vai vairākus filtrus vienlaicīgi, piem., datumu un iesaistītās 

puses nosaukumu / vārdu, uzvārdu.     

    

 

Attēls 5. E-pieteikumu atlase ar diviem filtriem 

Garākā un grūtāk pārskatāmā E-pieteikumu sarakstā iespējams izmantot izvērsto meklēšanu. Tā dod iespēju 

atlasīt pieteikumus no saraksta:  

• pēc sistēmas piešķirtā E-pieteikuma Nr. – E-pieteikuma ID;  

• pēc Lietvedības numura. Lietvedības numurs tiek ievadīts formātā XXXXXXX/YYYYYY. Šis numurs ir 

redzams E-pieteikumiem statusā “Saņemts UR”, “Reģistrēts”, “Atteikts”, “Atsaukts” kolonnā 

“Stāvoklis”; 

• pēc iesniegšanas periodiem un konkrēta datumu intervāla „No – Līdz”;  

• pēc ievades operatora vārda un uzvārda vai personas koda (lietotājiem ar lietotājvārdu un paroli – 

organizācijas lietotājiem – izvēlēties skatīt operatora vai organizācijas pieteikumus; URIS lietotājiem 

ir iespēja skatīt jebkuru pieteikumu, izsaucot to pēc sistēmas piešķirtā pieteikuma Nr., „Mani 

pieteikumi” vai „Organizācijas pieteikumi”); 
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Attēls 6. E-pieteikumu izvērstā atlase 
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5 Jauna E-pieteikuma izveide 

Lai izveidotu jaunu Komercķīlas E-pieteikumu, jānoklikšķina ekrānpoga [Izveidot jaunu e-pieteikumu]. Tā 

rezultātā tiek atvērts e-pieteikumu veidu saraksts, no kura jāizvēlas kāds no pieteikumu veidiem. 

 

Attēls 7. Jauna e-pieteikuma veida izvēle 

 

Tālākie aizpildāmās E-pieteikuma formas lauki ir atkarīgi no veiktās izvēles.  
 
Lietotājiem ir divas iespējas – vai nu sākt aizpildīt izvēlētā E-pieteikuma laukus un saglabāt pieteikumu ar 
ekrānpogu  [Saglabāt], vai arī atgriezties atpakaļ uz E-pieteikumu sarakstu ar ekrānpogu [Aizvērt].  
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6 Pieteikums jaunas komercķīlas reģistrācijai 

Ja lietotājs ir izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu jaunas komercķīlas reģistrācijai, tiek atvērta atbilstošā 
pieteikuma sagatave, kurā secīgi jāaizpilda 5 lauku grupas, vai nu izvēloties nepieciešamās vērtības no 
piedāvātajiem sarakstiem, vai ievadot tās manuāli. Lauku grupu aizpildīšana sīkāk aprakstīta apakšpunktos. 

 
 
 

 
Attēls 8. Neaizpildīta E-pieteikuma forma jaunas komercķīlas reģistrācijai 

6.1 Komercķīlas puses 

Pieteikuma 1. sadaļā komercķīlas lietā iesaistīto pušu dati tiek ievadīti secīgi ar ekrānpogu [+ Pievienot], 
vispirms izvēloties puses tipu: 

• ķīlas devējs (viena persona);  

• ķīlas ņēmējs (viens vai vairāki); 

• parādnieks (viens vai vairāki) vai  

• pārvaldnieks (viens vai vairāki).  

Katra no minētajām pusēm var būt gan juridiska, gan fiziska persona. Turpmāk aizpildāmos laukus nosaka 
tieši šī izvēle. 
 
Tikko lietotājs ir ievadījis kādus datus un tos veiksmīgi saglabājis, 
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Komercķīlas E-pieteikumam tiek piešķirts numurs un tiek aktivizētas vairākas jaunas ekrānpogas darbībām 
ar E-pieteikumu.    
 
Katras ievadītās puses datus iespējams labot vai dzēst, uzklikšķinot uz atbilstošajām ekrānpogām: [Labot] 
vai [Dzēst pusi].  
 

 
Attēls 9. Aizpildīta E-pieteikuma forma jaunas komercķīlas reģistrācijai forma (fragments) 

 

6.1.1 Juridiskas personas dati 

Juridiskai personai – ķīlas devējam vai ķīlas ņēmējam – atveras paplašinātā forma, kurā jāievada šādi lauki:  

• pazīme „ārvalstnieks”. Ja tiek atzīmēta šī pazīme, būs jāievada arī juridiskā adrese – valsts, pilsēta, 

apdzīvota vieta, iela, māja, pasta indekss;  

• reģistrācijas numurs. Ar ekrānpogu [Pārbaudīt] var pieslēgties URIS datubāzei, kas dod iespēju 

pārbaudīt esošo informāciju par norādīto juridisko personu: 

o ķīlas pusei ķīlas devējs tiek veiktas šādas pārbaudes: 

▪ vai juridiskā persona ir reģistrēta URIS; 

▪ vai juridiskai personai ir reģistrēti nodrošinājumi; 

▪ vai juridiskai personai ir reģistrētas komercķīlas; 

▪ vai juridiskai personai ir reģistrēta maksātnespēja; 

▪ vai juridiskai personai ir reģistrēti likvidācijas procesi un darbības ierobežojumi; 

o ķīlas pusei ķīlas ņēmējs tiek veikta šāda pārbaude: 

▪ vai juridiskā persona ir reģistrēta URIS; 

o saņemtie informatīvie un brīdinājuma paziņojumi netraucē turpināt E-pieteikuma 

aizpildīšanu. 

Ja pārbaudīt neko nevēlas, uzņēmuma nosaukumu var ievadīt manuāli;       

• nosaukums; 

• personas, kura paraksta pieteikumu, datus var ievadīt, uzklikšķinot uz ekrānpogas [Pievienot 

personu]. Ja personas ir vairākas, darbību atkārto. Paraksta personai jāievada visi fizisko personu 

raksturojošie lauki – personas kods, vārds, uzvārds. Ekrānpoga [Pārbaudīt] pēc personas koda dod 
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iespēju pārbaudīt URIS, vai ir reģistrēta amatpersona, un KRE, vai persona ir reģistrēta pilnvaroto 

personu žurnālā.  Ja personas koda nav, jāievada dzimšanas datums un personu apliecinošā 

dokumenta dati (valsts, izdevējiestāde, numurs, izdošanas datums). Gadījumā, ja personas dati ir 

ievadīti nepareizi, tos var labot vai dzēst ar atbilstošajām ekrānpogām: [Labot] vai [Dzēst]; 

• Lēmuma saņemšanas veids – uz e-pastu vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi.  

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā - [Atcelt]. 
 
 

 
Attēls 10. Juridiskas personas datu paplašinātā ievade 

 
Juridiskai personai – parādniekam vai pārvaldniekam – atveras saīsinātā forma, kurā jāievada šādi lauki:  

• pazīme „ārvalstnieks”;  

• reģistrācijas numurs. Ar ekrānpogu [Pārbaudīt] var pieslēgties URIS datubāzei, kas dod iespēju 

pārbaudīt, vai juridiskā persona ir reģistrēta URIS. Ja pārbaudīt neko nevēlas, uzņēmuma 

nosaukumu var ievadīt manuāli;       

• nosaukums; 

• pārvaldniekam ārvalstniekam papildus jānorāda arī juridiskā adrese – jāizvēlas valsts un jāievada 

adrese. 

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 11. Juridiskas personas datu saīsinātā ievade 

 

6.1.2 Fiziskas personas dati 

Ievadot fiziskas personas – ķīlas devēja, ķīlas ņēmēja vai pārvaldnieka – datus, atveras paplašinātā forma, 
kurā jāaizpilda šādi lauki: 

• personas kods. Personas vārds un uzvārds gan pārbaudes laikā netiek nolasīts, šie dati jāievada 

manuāli. Gadījumā, ja personai nav Latvijas personas koda, jāievada dzimšanas datums un personu 

apliecinošā dokumenta dati (formā zemāk). Šie lauki tiek paslēpti, tikko ir ievadīts personas kods.  

Ar ekrānpogas [Pārbaudīt]  palīdzību pēc personas koda var veikt šādas pārbaudes URIS datubāzē 

(tikai pusei Ķīlas devējs): 

o vai personai ir reģistrēta maksātnespēja, 

o vai personai ir reģistrēti nodrošinājuma līdzekļi, 

o vai personai ir reģistrētas komercķīlas (persona ir reģistrēta kā ķīlas devējs). 

 

• vārds, uzvārds; 

• dzimšanas gads, ja nav Latvijas personas koda; 

• adrese, kurā persona sasniedzama. Kā pirmā jāievada valsts, noklusētā vērtība ir Latvijas Republika. 

Ja persona ir sasniedzama citā valstī, laukā sāk rakstīt valsts nosaukumu un izvēlas no piedāvātajiem 

variantiem vajadzīgo. Tad jāaizpilda adreses lauki, kas Latvijas adresei atveras automātiski viens pēc 

otra, secīgi aizpildot Latvijas adresi atbilstoši datiem no Latvijas Adrešu reģistra, bet ārvalstu adrese 

jāraksta vienā adreses lauka rindā kā brīvs teksts; 

• personu apliecinošā dokumenta dati, ja nav Latvijas personas koda (valsts, izdevējiestāde, numurs, 

izdošanas datums); 

• lēmuma saņemšanas veids – uz e-pastu vai pa pastu uz norādīto fiziskās personas adresi, kurā tā 

sasniedzama. Šis lauks tiek piedāvāts aizpildīšanai tikai ķīlas ņēmējam un ķīlas devējam.   

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 12. Fiziskas personas datu paplašinātā ievade 

 
Ievadot fiziskas personas – parādnieka – datus, atveras saīsinātā forma, kurā jāaizpilda šādi lauki: 

• personas kods. Personas vārds un uzvārds gan pārbaudes laikā netiek nolasīts, šie dati jāievada 

manuāli. Gadījumā, ja personai nav Latvijas personas koda, jāievada dzimšanas datums un personu 

apliecinošā dokumenta dati (formā zemāk). Šie lauki tiek paslēpti, tikko ir ievadīts personas kods;  

• vārds, uzvārds; 

• dzimšanas gads, ja nav Latvijas personas koda; 

• personu apliecinošā dokumenta dati, ja nav Latvijas personas koda (valsts, izdevējiestāde, numurs, 

izdošanas datums). 
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Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
 

 
 

Attēls 13. Fiziskas personas datu saīsinātā ievade 

 

6.2 Komercķīlas priekšmeta apraksts 

Pieteikuma 2. sadaļā tiek aprakstīts komercķīlas priekšmets un atļautās darbības ar to.  
Vispirms lietotājs var ievadīt pazīmi par to, vai visa ķīlas devēja manta tiek aplūkota kā lietu kopība uz 
ieķīlāšanas brīdi vai ir ieķīlājama arī cita manta.  Ja atzīmēta manta kā lietu kopība, citu mantu ievadīt 
nevarēs.  
   

 
Attēls 14. Visa manta kā lietu kopība 

 
Atsevišķu mantu var ievadīt ar ekrānpogu [+ Pievienot], vispirms izvēloties komercķīlas priekšmeta veidu:  

• reģistrācijai pakļautās lietas (sauszemes transportlīdzekļi vai mazizmēra kuģošanas līdzekļi, 

lidaparāti, reģistrēts dzīvnieku ganāmpulks, SIA pamatkapitāla daļas, intelektuālais īpašums);  
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• cita manta (nemateriālais ieguldījums, ķermeniskais pamatlīdzeklis, prasījuma tiesības, pajas, 

akcijas un obligācijas, krājumi). 

 Katrs mantas veids tiek aprakstīts atšķirīgā veidā. 
 

 
Attēls 15. Reģistrējamā un cita manta 

 

6.2.1 Sauszemes transportlīdzeklis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis 

Aprakstot ieķīlātu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, vispirms jāizvēlas tā veids: 

• Ceļu satiksmē iesaistīts mehāniskais transportlīdzeklis, tā piekabe vai mopēds; 

• Traktortehnika vai tās piekabe; 

• Mazizmēra kuģošanas līdzeklis. 

 
Pēc tam: 

• Jānorāda sauszemes transportlīdzekļa Valsts reģistrācijas numurs. Ja lietotājs ir organizācijas grupas 

lietotājs, tad viņam ir pieejama ekrānpoga [Pārbaudīt], ar kuras palīdzību ir iespējams: 

o pārbaudīt norādītā transportlīdzekļa eksistenci CSDD datubāzē (tikai mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, ne traktortehnikai), 

o aizpildīt pārējos formas laukus ar datiem no CSDD datubāzes, ja pārbaude ir bijusi 

veiksmīga. 

• Ja tiek norādīts ķīlas priekšmeta veids “Ceļu satiksmē iesaistīts mehāniskais transportlīdzeklis, tā 

piekabe vai mopēds” vai “Mazizmēra kuģošanas līdzeklis”, tad vispirms ir nepieciešams definēt ķīlas 

devēju (juridisku personu vai fizisku personu ar personas kodu), jo pārbaude CSDD datubāzē notiek, 

izmantojot ķīlas devēja datus. 

• Papildus jānorāda identifikācijas numurs, marka un modelis, ja tādi ir. 

• Lietotājs var noteikt aizliegumu izvest ieķīlāto mantu ārpus Latvijas teritorijas, atzīmējot attiecīgo 

pazīmes lauku. Automātiski šāds aizliegums uzstādīts netiek.  

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 16. Sauszemes transportlīdzekļa apraksts 

 

Sauszemes transportlīdzekļu sarakstu iespējams papildināt ar ekrānpogu [+ Pievienot], labot katru 
pozīciju – ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 

 
Attēls 17. Sauszemes transportlīdzekļu saraksts 

 
 

6.2.2 Lidaparāts 

Lai aprakstītu ieķīlātu lidaparātu, jāaizpilda šādi lauki: 

• nacionālā un reģistrācijas zīme; 

• sērijas numurs; 

• nosaukums; 

• marka un modelis.  

 Šo datu pareizība un īpašumtiesības un liegumi netiek pārbaudīti. 

Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 18. Lidaparāta apraksts 

 
Lidaparātu sarakstu iespējams papildināt ar ekrānpogu [+ Pievienot], labot katru pozīciju – ar ekrānpogu 
[Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 

 
Attēls 19. Lidaparātu saraksts 

 

6.2.3 Reģistrēts dzīvnieks un ganāmpulks 

Aprakstot ieķīlātus dzīvniekus (visu ganāmpulku vai atsevišķus īpatņus), jāievēro šādi nosacījumi: 

• vienlaicīgi var norādīt vairākas dzīvnieku sugas, atzīmējot vēlamo; 

• iespējams ieķīlāt visus norādītā ganāmpulka dzīvniekus, atzīmējot attiecīgo pazīmes lauku. Šajā 

gadījumā ganāmpulka reģistrācijas numurs ir obligāts, un atsevišķu dzīvnieku reģistrācijas numurus 

ievadīt nevar; 

• ja norādīts ganāmpulka numurs, tad lietotājam, kurš ir organizācijas grupas lietotājs, ir pieejama 

ekrānpoga [Pārbaudīt], ar kuras palīdzību, pieslēdzoties Lauksaimniecības datu centra (LDC) 

datubāzei, iespējams pārbaudīt īpašumtiesības un liegumus gan uz visu ganāmpulku, gan 

atsevišķiem dzīvniekiem.    

Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 20. Ganāmpulka apraksts, visi dzīvnieki 

 
 

Ir iespējams ievadīt atsevišķu dažādu sugu dzīvnieku reģistrācijas numurus, ja nav norādīta pazīme 
„Ieķīlāti visi ganāmpulka dzīvnieki”. Katrā rindā var ievadīt identifikācijas numuru garumā līdz 14 zīmēm, 
un tā īpašumtiesības var pārbaudīt ar ekrānpogu [Pārbaudīt], kura ir pieejama tikai organizācijas grupas 
lietotājam. 

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 21. Reģistrēto dzīvnieku apraksts, atsevišķi dzīvnieki 

 
Reģistrēto dzīvnieku sarakstu iespējams papildināt ar ekrānpogu [+ Pievienot], labot katru pozīciju – ar 
ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 

 
Attēls 22. Kopējais reģistrēto dzīvnieku saraksts 

 

6.2.4 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļas 

Aprakstot ieķīlātas SIA pamatkapitāla daļas, jāaizpilda šādi lauki: 

• uzņēmuma reģistrācijas numurs. Tā eksistenci  var pārbaudīt ar ekrānpogu [Pārbaudīt], 

pieslēdzoties URIS datubāzei; 

• uzņēmuma nosaukums. Tas aizpildās automātiski, ja ievadītais reģistrācijas kods ir pārbaudīts un 

atrasts URIS datubāzē; 

• ieķīlājamo daļu skaits; 

• daļu kārtas numuri. 
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Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
 

 
Attēls 23. SIA pamatkapitāla daļu apraksts 

 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla daļu sarakstu iespējams papildināt ar ekrānpogu 
[+ Pievienot], labot katru pozīciju – ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 

 
Attēls 24. SIA pamatkapitāla daļu saraksts 

 
 

6.2.5 Intelektuālais īpašums 

Aprakstot ieķīlātu intelektuālo īpašumu, vispirms jāizvēlas tā veids: 

• preču zīme; 

• dizainparaugs; 

• patents (Latvijas patents vai Eiropas patents, ja Latvija ir norādītā valsts un Patentu valdes oficiālajā 

izdevumā ir publicēts tulkojums) vai 

• pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija. 

Jāaizpilda  

• reģistrācijas numurs. Ja izvēlēta Preču zīme vai Dizainparaugs, automātiski tiek aizpildīta 

Reģistrācijas numura pirmā zīme – atbilstoši „M” vai „D”. Reģistrācijas numura eksistenci, statusu 

un īpašumtiesības var pārbaudīt ar ekrānpogu [Pārbaudīt], pieslēdzoties PV datubāzei; 

• nosaukums – aizpildās automātiski, ja reģistrācijas numura pārbaude ir beigusies veiksmīgi; 

• dizainparauga numurs, ja nepieciešams; 

• preces vai pakalpojuma klases numurs, ja nepieciešams; 



UR.URKR.LI.KRE   Lietotāja rokasgrāmata 

 31 

• cita informācija, ja nepieciešama.  

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
 
 

 
Attēls 25. Intelektuālā īpašuma apraksts 

 
Intelektuālā īpašuma sarakstu iespējams papildināt ar ekrānpogu [+ Pievienot], labot katru pozīciju – ar 
ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 
 

 
Attēls 26. Intelektuālā īpašuma saraksts 

 

6.2.6 Nemateriālais ieguldījums 

Nemateriālais ieguldījums var tikt ieķīlāts vai nu kā Atsevišķa manta, vai kā Lietu kopība.   
Aprakstot nemateriālo ieguldījumu, sākotnēji tikai kā Atsevišķu mantu, jāaizpilda tā nosaukums un 
daudzums. Nekādas papildus pārbaudes netiek veiktas.  
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Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
Lai saglabātu nemateriālā ieguldījuma aprakstu un atgrieztos E-pieteikuma formā, jāklikšķina ekrānpoga 
[Saglabāt priekšmetu], pretējā gadījumā – [Atcelt].  
 

 
Attēls 27. Nemateriālā ieguldījuma apraksts 

 
Ar ekrānpogu [Saglabāt] nemateriālais ieguldījums tiek pievienots sarakstam un tiek aktivizētas iespējas 
mainīt nemateriālo ieguldījumu ieķīlāšanas veidu uz Lietu kopību.  
Ja lietotājs vēlas papildināt esošo Atsevišķo mantu sarakstu vai labot tā datus, jāizvēlas attiecīgi ekrānpoga 
[+ Pievienot] vai [Labot]. 
 

 
Attēls 28. Nemateriālais ieguldījums kā Atsevišķa manta - apraksts 
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Attēls 29. Nemateriālais ieguldījums kā Atsevišķa manta – saraksts 

 
 
Turpretī, ja nemateriālais ieguldījums jāapraksta kā Lietu kopība, Atsevišķo mantu saraksts tiek dzēsts. 
 

 
Attēls 30. Nemateriālais ieguldījums kā lietu kopība – apraksts 

 
Nemateriālo ieguldījumu sarakstu iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar 
ekrānpogu [Dzēst]. 
 

 
Attēls 31. Nemateriālais ieguldījums kā lietu kopība - saraksts 

 
 

6.2.7 Ķermeniskais pamatlīdzeklis 

Ķermeniskais pamatlīdzeklis tiek aprakstīts līdzīgi kā Nemateriālais ieguldījums – vai nu kā Atsevišķa manta, 
vai kā Lietu kopība.   
Aprakstot Ķermenisko pamatlīdzekli sākotnēji tikai kā Atsevišķu mantu, jāaizpilda: 

• nosaukums; 

• daudzums; 

• reģistrācijas numurs; 

• reģistra turētājs.  
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Nekādas papildu pārbaudes netiek veiktas. 
 
 

 
Attēls 32. Ķermeniskais pamatlīdzeklis – apraksts 

 
 
Ar ekrānpogu [Saglabāt] ķermeniskais pamatlīdzeklis tiek pievienots sarakstam un tiek aktivizētas iespējas 
mainīt ķermenisko pamatlīdzekļu ieķīlāšanas veidu uz Lietu kopību.  
Ja lietotājs vēlas papildināt esošo Atsevišķo mantu sarakstu vai labot tā datus, jāizvēlas attiecīgi ekrānpoga 
[+ Pievienot] vai [Labot]. 
 
Turpretī, ja ķermeniskais pamatlīdzeklis jāapraksta kā Lietu kopība, Atsevišķo mantu saraksts tiek dzēsts. 
 
Ķermenisko pamatlīdzekļu sarakstu iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar 
ekrānpogu [Dzēst]. 
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Attēls 33. Ķermeniskais pamatlīdzeklis – saraksts 

 

6.2.8 Prasījuma tiesības 

Prasījuma tiesības tiek aprakstītas līdzīgi kā Nemateriālais ieguldījums – vai nu kā Atsevišķa manta, vai kā 
Lietu kopība.   
Aprakstot prasījuma tiesību sākotnēji tikai kā Atsevišķu mantu, jāaizpilda: 

• darījuma veids; 

• darījumu identificējošas pazīmes.  

Nekādas papildu pārbaudes netiek veiktas. 
 

 
Attēls 34. Prasījuma tiesības - apraksts 

 
Ar ekrānpogu [Saglabāt] prasījuma tiesība tiek pievienota sarakstam un tiek aktivizētas iespējas mainīt 
prasījuma tiesību ieķīlāšanas veidu uz Lietu kopību.  
Ja lietotājs vēlas papildināt esošo prasījuma tiesību kā Atsevišķo mantu sarakstu vai labot tā datus, jāizvēlas 
attiecīgi ekrānpoga [+ Pievienot] vai [Labot]. 
 
Turpretī, ja prasījuma tiesības jāapraksta kā Lietu kopība, Atsevišķo mantu saraksts tiek dzēsts. 
 
Prasījuma tiesību sarakstu iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu 
[Dzēst]. 
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Attēls 35. Prasījuma tiesības – saraksts 

 

6.2.9 Pajas, akcijas un obligācijas, uzņēmums kā lietu kopība 

Pajas, akcijas un obligācijas (Vērtspapīri) tiek aprakstītas līdzīgi kā Nemateriālais ieguldījums – vai nu kā 
Atsevišķa manta, vai kā Lietu kopība.   
Aprakstot Vērtspapīrus sākotnēji tikai kā Atsevišķu mantu, jāaizpilda: 

• emitenta reģistrācijas numurs; tā eksistenci var pārbaudīt ar ekrānpogu [Pārbaudīt], pieslēdzoties 

URIS datubāzei; 

• nosaukums – tiek aizpildīts automātiski, ja reģistrācijas numura pārbaude ir beigusies veiksmīgi; 

akciju, obligāciju veids (Kapitāldaļas, Vārda akcijas, Valsts iekšējā aizņēmuma obligācijas, Parastās   

akcijas, Slēgtās emisijas akcijas, Akcijas, Pajas, Veids kā brīvs teksts ). 

 Ja izvēlēts akciju, obligāciju veids- Veids kā brīvs teksts, tiek parādīts ievadlauks teksta ievadei. 

• daudzums (cipariem); 

• jānorāda vērtspapīru numuri.  
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Attēls 36. Vērtspapīra emitents pašmāju – apraksts 

 
 

Ja tiek atzīmēta pazīme „Ārvalstnieks”, papildus jāaizpilda ārvalstu juridiskās personas adreses lauki: 

• valsts; 

• pilsēta, apdzīvota vieta; 

• ielas vai mājas nosaukums, nr.; 

• pasta indekss. 
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Attēls 37. Vērtspapīra emitents ārvalstnieks – apraksts 

 
 
Ar ekrānpogu [Saglabāt] Vērtspapīrs tiek pievienots sarakstam un tiek aktivizētas iespējas mainīt 
vērtspapīru ieķīlāšanas veidu uz Lietu kopību.  
Ja lietotājs vēlas papildināt esošo vērtspapīru kā Atsevišķo mantu sarakstu vai labot tā datus, jāizvēlas 
attiecīgi ekrānpoga [+ Pievienot] vai [Labot]. 
 
Turpretī, ja vērtspapīri jāapraksta kā Lietu kopība, Atsevišķo mantu saraksts tiek dzēsts. 
 
Lai aprakstītu Uzņēmumu kā lietu kopību, jāaizpilda šādi lauki: 

• reģistrācijas numurs; tā eksistenci var pārbaudīt ar ekrānpogu [Pārbaudīt], pieslēdzoties URIS 

datubāzei; 

• nosaukums. Ja reģistrācijas numurs ir korekts un atrasts, nosaukums tiek aizpildīts automātiski. 

 
Ja tiek atzīmēta pazīme „Uzņēmums – Ārvalstnieks”, papildus jāaizpilda ārvalstu juridiskās personas 
adreses lauki: 

• valsts; 

• pilsēta, apdzīvota vieta; 

• ielas vai mājas nosaukums, nr.; 

• pasta indekss. 

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt] vai [Saglabāt priekšmetu], pretējā gadījumā – 
[Atcelt]. 
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Attēls 38. Uzņēmums kā lietu kopība – apraksts 

 
 
Pajas, akcijas un obligācijas, uzņēmumu kā lietu kopību iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju 
dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 

 
Attēls 39. Pajas, akcijas un obligācijas, uzņēmums kā lietu kopība – saraksts 

 
 

6.2.10 Krājumi 

Krājumi tiek aprakstīti līdzīgi kā Nemateriālais ieguldījums – vai nu kā Atsevišķa manta, vai kā Lietu kopība.   
Aprakstot Krājumus sākotnēji tikai kā Atsevišķu mantu, jānorāda: 

• krājumu veids (Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, Gatavie ražojumi un preces 

pārdošanai); 

• nosaukums; 

• daudzums (cipariem). 
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Attēls 40. Krājumi – apraksts 

 
 
Ar ekrānpogu [Saglabāt] Krājumi tiek pievienoti sarakstam un tiek aktivizētas iespējas mainīt Krājumu 
ieķīlāšanas veidu uz Lietu kopību.  
Ja lietotājs vēlas papildināt esošo krājumu kā Atsevišķo mantu sarakstu vai labot tā datus, jāizvēlas attiecīgi 
ekrānpoga [+ Pievienot] vai [Labot]. 
 
Turpretī, ja krājumi jāapraksta kā Lietu kopība, Atsevišķo mantu saraksts tiek dzēsts. 
 
Krājumus iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 
 

 
Attēls 41. Krājumi - saraksts 
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6.3 Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 3. sadaļā „Nobeiguma noteikumi” lietotājs var pievienot dažādus pielikumus, kā arī ievadīt 
papildu skaidrojošu informāciju par darbībām ar ķīlu. 
 

6.3.1 Cita informācija 

Iespējams noteikt: 

• summas ierobežojumu, līdz kurai sniedzas komercķīlas atbildība; 

• rīcību ar komercķīlas priekšmetu: 

o Atļauju komercķīlas ņēmējam pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles; 

o Aizliegumu atkārtoti ieķīlāt komercķīlas priekšmetu; 

• Jebkādu citu papildu informāciju teksta laukā. 

 

 
Attēls 42. Nobeiguma noteikumi – cita informācija 

 

6.3.2 Pievienotie dokumenti 

Lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst šādus pielikumus, ja tādi ir, kā PDF vai EDOC datnes: 

• Komercķīlas līgumu; 

• Dokumentu, no kura izriet nodrošināmais prasījums; 

• Dokumentu, no kura izriet nodrošinātais prasījums, grozījumu teksts (ja tiek grozīts nodrošinātais 

prasījums); 

• Tiesas sprieduma norakstu; 

• Pilnvaru parakstīt pieteikumu; 

• Citus dokumentus (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot].     

 



UR.URKR.LI.KRE   Lietotāja rokasgrāmata 

 42 

 
Attēls 43. Nobeiguma noteikumi – pievienotie dokumenti 

 
Iepriekš definētā tipa dokumentu pievienošanu uzsāk ar ekrānpogu [+] atbilstošajā rindā. Atveras 
uzaicinājums ievilkt dokumentu vai izvēlēties datni (noklikšķinot uz hipersaites, tiek atvērts dialoga logs, 
kurā nepieciešams izvēlēties pievienojamā dokumenta datni).  
 

 
Attēls 44. Datnes pievienošana – sākums 

 
Datne jāievelk precīzi iekrāsotajā rāmītī, pretējā gadījumā dokuments tiks tikai atvērts, nevis pievienots.  
Kad datne ievilkta vai izvēlēta, lietotājam jānorāda lappušu skaits dokumentā, un ar ekrānpogu [Pievienot] 
vai [Atcelt] procesu pabeidz vai pārtrauc.      
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Attēls 45. Datnes pievienošana – process 

 
 
Augšupielādēto datņu skaitu var redzēt E-pieteikumā – pretī izvēlētā dokumenta tipam tiek norādīts 
„Augšupielādēto datņu skaits”,  piedāvāta iespēja pievienot vēl kādu datni ar ekrānpogu [Pievienot], kā arī 
dzēst vai labot pievienoto datni.   
 
 

 
Attēls 46. Datnes pievienošana – beigas 

 
 

6.4 Maksājumi 

Pieteikuma 4. sadaļā var aprakstīt divu veidu maksājumus – 1) Maksājumus Uzņēmumu reģistram un 2) 
Maksājumus citiem reģistru turētājiem, nodevas par Komercķīlas reģistrēšanu (CSDD, Valsts tehniskās 
uzraudzības aģentūrai, Lauksaimniecības datu centram, kā arī Patentu valdei).   
 
Sākot ievadīt informāciju par veiktajiem maksājumiem ar ekrānpogu [+ Pievienot], lietotājs:  

• izvēlas maksājuma veidu un adresātu – Maksājums LR Uzņēmumu reģistram vai Maksājums par 

komercķīlas atzīmes izdarīšanu;  
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• norāda maksātāja juridisko formu – maksātājs ir juridiska vai fiziska persona. 

 

 
Attēls 47. Maksājuma adresāta un maksātāja izvēle 

 
 

6.4.1 Maksājums LR Uzņēmumu reģistram 

Aprakstot veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram, lietotājam jāievada šādi Personas dati un Maksājuma 
dati (ja maksājumu ievades brīdī pieteikumā ir definēta puse Ķīlas devējs, tad maksājumā maksātāja dati 
automātiski tiek aizpildīti ar ķīlas devēja datiem):  

• ja maksātājs ir juridiska persona, – reģistrācijas numurs un nosaukums; 

• ja maksātājs ir fiziska persona, – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja nav 

personas koda; 

• kā maksājuma datums tiek norādīts šodienas datums, to var labot; 

• dokumenta numurs; 

• apmaksātā summa; 

• references numurs (nav obligāts lauks); 

• pakalpojuma sniedzēja nosaukums jāizvēlas no piedāvātā komerciestāžu saraksta. 

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
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Attēls 48. Maksājuma dati 

 
 
Maksājumus iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 

 
Attēls 49. Maksājumu saraksts – UR 

 
 

6.4.2 Maksājumi reģistru turētājiem 

Izvēloties aprakstīt veikto maksājumu kādam no reģistru turētājiem, vispirms jāizvēlas, kurš no tiem būs 
adresāts.  
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Attēls 50. Reģistra turētāju saraksts 

 
 
Tad lietotājam jāizvēlas, vai maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, un jāievada šādi Personas dati un 
Maksājuma dati (ja maksājumu ievades brīdī pieteikumā ir definēta puse Ķīlas devējs, tad maksājumā 
maksātāja dati automātiski tiek aizpildīti ar ķīlas devēja datiem):  

• ja maksātājs ir juridiska persona, – reģistrācijas numurs un nosaukums; 

• ja maksātājs ir fiziska persona, – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja nav 

personas koda; 

• kā maksājuma datums tiek norādīts šodienas datums, to var labot; 

• dokumenta numurs; 

• apmaksātā summa; 

• references numurs (nav obligāts lauks); 

• pakalpojuma sniedzēja nosaukums jāizvēlas no piedāvātā komerciestāžu saraksta. 

Saglabājot maksājumu datus, tie tiek rādīti E-pieteikumā.  
 
Maksājumus iespējams labot ar ekrānpogu [Labot]. Pozīciju dzēšanu var veikt ar ekrānpogu [Dzēst]. 
 

 
Attēls 51. Maksājumu saraksts – dažādi 

 

6.5 Kontaktinformācija 

Pieteikuma 5. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru.  
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Attēls 52. Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija 

 
 
Kad dati ir ievadīti, pieteikumu saglabā ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību. Ja saņemts  paziņojums 
„Pieteikums saglabāts veiksmīgi”, E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR. 
Konkrētas, darbības, kā jāveic pieteikuma iesniegšana UR, skatīt nodaļā   Pieteikuma iesniegšana UR. 
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7 Pieteikums komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrācijai 

Ja lietotājs ir izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrācijai, tiek atvērta 
atbilstošā pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs.  
 

 
Attēls 53. Pieteikums komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrācijai, fragments 

 
Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].      

http://www.latvija.lv/
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Attēls 54. Komercķīlas datu apskates informatīvais logs (lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs) 
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Attēls 55. Komercķīlas datu apskates informatīvais logs (lietotājs ir individuāls lietotājs) 

 
 
 
Ja lietotājs, kas pārstāv organizāciju, ir pārliecināts, ka vēlas labot šo komercķīlas lietu (ar vai bez 
iepriekšējas datu apskates), jāklikšķina uz līdzās ievadītajam komercķīlas numuram esošās ekrānpogas 
[Ielādēt datus].   
 
E-pieteikuma lauki tiek aizpildīti ar izvēlētās komercķīlas datiem, kurus tagad var mainīt, papildināt vai dzēst 
pēc vajadzības. Atsevišķu pieteikuma sadaļu aizpildīšana aprakstīta iepriekšējās Lietotāja instrukcijas 
nodaļās: 
Pieteikums jaunas komercķīlas reģistrācijai 

Komercķīlas puses 

Komercķīlas priekšmeta apraksts 

Nobeiguma noteikumi 

Maksājumi 

Kontaktinformācija 

 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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8 Pieteikums komercķīlas pārjaunojuma reģistrācijai 

Ja lietotājs ir izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas pārjaunojuma reģistrācijai, tiek atvērta atbilstošā 
pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs. Pārjaunojuma reģistrācijai 
iespējams ievadīt vairākus komercķīlu numurus. Maksimālais ievadāmo komercķīlu numuru skaits ir 5. 
Pirmais ievadītais komercķīlas numurs vienmēr tiek izmantots par pamatu, lai formā ielādētu ķīlas datus. 
Kad lietotājs sāk ievadīt komercķīlas reģistrācijas numuru ievadlaukā, tad automātiski zemāk tiek parādīts 
nākamais ievadlauks, kur lietotājs varēs ievadīt nākamo komercķīlas reģistrācijas numuru (tiek parādīti 
maksimāli 5 ievadlauki). Ja lietotājs vairāk nākamos komercķīlas reģistrācijas laukus ievadīt nevēlas, tad 
pēdējo ievadlauku atstāj tukšu. 
 
 

 
Attēls 56. Pieteikums komercķīlas pārjaunojuma reģistrācijai, fragments 

 
Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus] (pieejama pie katra komercķīlas reģistrācijas 
numura ievadlauka), kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

http://www.latvija.lv/
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Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].   
 

 
Attēls 57. Komercķīlas datu apskates informatīvais logs (lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs) 

 
 

 
Attēls 58. Komercķīlas datu apskates informatīvais logs (lietotājs ir individuāls lietotājs) 
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Ja lietotājs, kas pārstāv organizāciju, ir pārliecināts, ka vēlas pārjaunot šo komercķīlas lietu (ar vai bez 
iepriekšējas datu apskates), jāklikšķina uz līdzās ievadītajam komercķīlas numuram esošās ekrānpogas 
[Ielādēt datus].  Komercķīlas pārjaunošanas gadījumā var ievadīt vairāku komercķīlu numurus, datus 
ielādēt ir iespēja tikai pirmajai ievadītajai komercķīlai. 
 
E-pieteikuma lauki tiek aizpildīti ar izvēlētās komercķīlas datiem, kurus tagad var mainīt, papildināt vai dzēst 
pēc vajadzības. Atsevišķu pieteikuma sadaļu aizpildīšana aprakstīta iepriekšējās Lietotāja instrukcijas 
nodaļās: 
Pieteikums jaunas komercķīlas reģistrācijai 

Komercķīlas puses 

Komercķīlas priekšmeta apraksts 

Nobeiguma noteikumi 

Maksājumi 

Kontaktinformācija 

 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR  – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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9 Pieteikums ar komercķīlu nodrošināto prasījumu cesijas 
reģistrācijai 

Ja lietotājs ir izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu ar komercķīlu nodrošināto prasījumu cesijas reģistrācijai, tiek 
atvērta atbilstošā pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs.  
 

 
Attēls 59. Pieteikums komercķīlas cesijas reģistrācijai, fragments 

 
 
Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].     
 
Cedējamās komercķīlas lietas datus augšupielādēt labošanai nevar.  
 
Lietotājam ir iespēja aizpildīt šādas sadaļas E-pieteikumā: 

• pievienot cesionāru;  

• pievienot personu, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā; 

http://www.latvija.lv/
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• pievienot citu informāciju; 

• pievienot cesijas līgumu (PDF vai EDOC datni) vai citus dokumentus (dažādu formātu datnes); 

• pievienot informāciju par veiktajiem maksājumiem; 

• pievienot kontaktinformāciju. 

   

9.1 Cesionārs 

Pieteikuma 1. sadaļā kā vienu no komercķīlas lietā iesaistītajām pusēm ar ekrānpogu [+ Pievienot] var 
pievienot cesionāru. Tas var būt gan juridiska, gan fiziska persona. Turpmāk aizpildāmos laukus nosaka tieši 
šī izvēle. 
 

9.1.1 Juridiskas personas dati 

Juridiskai personai – cesionāram – atveras forma, kurā jāaizpilda šādi lauki:  

• ārvalstnieks. Ja tiek atzīmēta šī pazīme, būs jāievada arī juridiskā adrese – valsts, pilsēta, apdzīvota 

vieta, iela, māja, pasta indekss;  

• reģistrācijas numurs. Ar ekrānpogu [Pārbaudīt] var pieslēgties URIS datubāzei, kas dod iespēju 

pārbaudīt eksistenci un automātiski nolasīt uzņēmuma nosaukumu. Ja pārbaudīt neko nevēlas, 

uzņēmuma nosaukumu var ievadīt manuāli; 

• nosaukums; 

• Lēmuma saņemšanas veids – uz e-pastu vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi.  

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
 

 

 
Attēls 60. Juridiskas personas datu paplašinātā ievade 

 

9.1.2 Fiziskas personas dati 

Ievadot fiziskas personas – cesionāra – datus, atveras paplašinātā forma, kurā jāaizpilda šādi lauki: 

• personas kods. Gadījumā, ja personai nav Latvijas personas koda, jāievada dzimšanas datums un 

personu apliecinošā dokumenta dati (formā zemāk). Šie lauki tiek paslēpti, tikko ir ievadīts personas 

kods;  
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• vārds, uzvārds; 

• dzimšanas gads, ja nav Latvijas personas koda; 

• adrese, kurā persona sasniedzama. Kā pirmā jāievada valsts, noklusētā vērtība ir Latvijas Republika. 

Ja persona ir sasniedzama citā valstī, laukā sāk rakstīt valsts nosaukumu un izvēlas no piedāvātajiem 

variantiem vajadzīgo. Tad jāaizpilda adreses lauki, kas Latvijas adresei atveras viens pēc otra, bet 

ārvalstu adrese jāraksta vienā adreses lauka rindā; 

• personu apliecinošā dokumenta dati, ja nav Latvijas personas koda (valsts, izdevējiestāde, numurs, 

izdošanas datums); 

• lēmuma saņemšanas veids – uz e-pastu vai pa pastu uz norādīto fiziskās personas adresi, kurā tā 

sasniedzama.  

 
 

 
Attēls 61. Fiziskas personas datu paplašinātā ievade 

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 

9.2 Persona, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā 

Pieteikuma 2. sadaļā kā vienu no komercķīlas lietā iesaistītajām pusēm ar ekrānpogu [+ Pievienot] var 
pievienot personu, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā. Tā var būt tikai fiziska persona.  
 
Ievadot fiziskas personas – parakstītāja – datus, atveras forma,  kurā jāaizpilda šādi lauki: 

• personas kods. Gadījumā, ja personai nav Latvijas personas koda, jāievada dzimšanas datums un 

personu apliecinošā dokumenta dati (formā zemāk). Šie lauki tiek paslēpti, tikko ir ievadīts personas 

kods;  

• vārds, uzvārds; 

• dzimšanas gads, ja nav Latvijas personas koda; 
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• personu apliecinošā dokumenta dati, ja nav Latvijas personas koda (valsts, izdevējiestāde, numurs, 

izdošanas datums); 

• lēmuma saņemšanas veids – uz e-pastu vai pa pastu uz uzņēmēja juridisko adresi vai norādīto 

fiziskas personas adresi, kurā tā ir sasniedzama. 

 

 
Attēls 62. Personas, kura paraksta pieteikumu ievades forma 

Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 

 

9.3 Cita informācija 

Pieteikuma 3. sadaļā lietotājs atbilstošajā laukā var ievadīt jebkādu paskaidrojošu tekstu.  
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Attēls 63. Cita informācija 

 

9.4 Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 4. sadaļā lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst pielikumus, ja tādi ir: 

• Cesijas līgumu kā PDF vai EDOC datni; 

• Citus dokumentus (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot]. 

 

 
Attēls 64. Nobeiguma noteikumi 

 
 
Sīkāk dokumentu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Pievienotie dokumenti. 
 

9.5 Veiktie maksājumi 

Pieteikuma 5. sadaļā lietotājs ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot veiktos maksājumus Uzņēmumu 
reģistram, ja tādi ir: 
 
 

 
Attēls 65. Veiktie maksājumi 



UR.URKR.LI.KRE   Lietotāja rokasgrāmata 

 59 

 
 
Vispirms jānorāda, vai maksātājs ir juridiska vai fiziska persona. 
 

 
Attēls 66. Maksājuma persona 

 

• Ja maksātājs ir juridiska persona, jānorāda reģistrācijas numurs un nosaukums; 

• Ja maksātājs ir fiziska persona, – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja nav 

personas koda; 

• Kā maksājuma datums tiek norādīts šodienas datums, to var labot; 

• Dokumenta numurs; 

• Apmaksātā summa; 

• Maksājuma references numurs (lauks nav obligāts); 

• Pakalpojuma sniedzēja nosaukums jāizvēlas no piedāvātā komerciestāžu saraksta. 

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
 
 

 
Attēls 67. Maksātājs – juridiska persona 
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9.6 Kontaktinformācija 

Pieteikuma 6. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru. 
 

 
Attēls 68. Pieteikuma iesniedzēja kontaktinformācija 

 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  



UR.URKR.LI.KRE   Lietotāja rokasgrāmata 

 61 

10 Pieteikums komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrācijai 
uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā 

Ja lietotājs izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrācijai uzņēmuma pārejas vai 
reorganizācijas gadījumā, tiek atvērta atbilstošā pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas 
reģistrācijas numurs. 
 

 
Attēls 69. Pieteikums komercķīlas ņēmēja maiņai 

 
Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].      
 
Komercķīlas lietas datus augšupielādēt labošanai nevar.  
 
Lietotājam ir iespēja aizpildīt šādas sadaļas E-pieteikumā: 

• pievienot iegūstošo ņēmēju; 
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• pievienot reģistrēto komercķīlas ņēmēju; 

• pievienot nobeiguma noteikumus – pielikumus (pilnvaru vai citus dokumentus); 

• pievienot informāciju par veiktajiem maksājumiem; 

• pievienot kontaktinformāciju. 

 

10.1  Iegūstošais ņēmējs 

Pieteikuma 1. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot iegūstošo ņēmēju. Tā var būt gan juridiska, 
gan fiziska persona. Turpmāk aizpildāmos laukus nosaka tieši šī izvēle. 
 

10.1.1 Juridiskas personas dati 

Juridiskai personai – komercķīlas iegūstošajam ņēmējam – atveras paplašinātā forma, kuras izskats un 
aizpildīšana ir identiska sadaļā Juridiskas personas dati aprakstītajai.  
 

10.1.2 Fiziskas personas dati 

Ievadot fiziskas personas – komercķīlas iegūstošā ņēmēja – datus, atveras paplašinātā forma, kuras izskats 
un aizpildīšana ir identiska sadaļā Fiziskas personas dati aprakstītajai. 
 

10.2  Reģistrētais komercķīlas ņēmējs 

Pieteikuma 2. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot reģistrēto komercķīlas ņēmēju. Tā var būt 
gan juridiska, gan fiziska persona. Turpmāk aizpildāmos laukus nosaka tieši šī izvēle. 
 

10.2.1 Juridiskas personas dati 

Juridiskai personai – komercķīlas reģistrētajam ņēmējam – atveras paplašinātā forma, kuras izskats un 
aizpildīšana ir identiska sadaļā Juridiskas personas dati Juridiskas personas dati aprakstītajai.  
 

10.2.2 Fiziskas personas dati 

Ievadot fiziskas personas – komercķīlas reģistrētā ņēmēja – datus, atveras paplašinātā forma, kuras izskats 
un aizpildīšana ir identiska sadaļā Fiziskas personas dati aprakstītajai. 
 

10.3  Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 3. sadaļā lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst šādus pielikumus, ja tādi ir: 

• Pilnvaru parakstīt pieteikumu kā PDF vai EDOC datni 

• Citus dokumentus (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot]. 
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Attēls 70. Nobeiguma noteikumi 

 
 
Sīkāk dokumentu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Pievienotie dokumenti. 
 

10.4  Maksājumi 

Pieteikuma 4. sadaļā lietotājs ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot veiktos maksājumus Uzņēmumu 
reģistram, ja tādi ir.  
 
Sīkāk maksājumu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Veiktie maksājumi. Jāņem vērā, ka šim 
pieteikuma veidam ir pieļaujami tikai “Maksājumi Uzņēmumu reģistram”. 
 

10.5  Kontaktinformācija 

Pieteikuma 5. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru, skat. sadaļu 
Kontaktinformācija. 
 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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11 Pieteikums komercķīlas tiesību izlietošanai 

Ja lietotājs izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas tiesību izlietošanai, tiek atvērta atbilstošā 
pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs. 
  
 

 
Attēls 71. Pieteikums komercķīlas tiesību izlietošanai 

 
 
 
Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].      
 
Komercķīlas lietas datus augšupielādēt labošanai nevar.  
 
Lietotājam ir iespēja aizpildīt šādas sadaļas E-pieteikumā: 
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• pievienot personu, kura paraksta pieteikumu; 

• aprakstīt prasījuma būtību; 

• aprakstīt lietas apstākļus; 

• pievienot nobeiguma noteikumus – pielikumus; 

• pievienot informāciju par veiktajiem maksājumiem; 

• pievienot kontaktinformāciju. 

 

11.1  Persona, kura paraksta pieteikumu 

Pieteikuma 1. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot], var pievienot personas, kura paraksta pieteikumu, datus. 
Tā var būt tikai fiziska persona. Ievadot fiziskās personas datus, atveras forma, kuras izskats un aizpildīšana 
ir identiska sadaļā  Persona, kura paraksta pieteikumu aprakstītajai. 
 

11.2  Prasījums 

Pieteikuma 2. sadaļā lietotājs atbilstošajā laukā var ievadīt jebkādu paskaidrojošu tekstu par prasījumu.  
 

 
Attēls 72. Prasījums 

 
 

11.3  Apstāklis 

Pieteikuma 3. sadaļā lietotājs atbilstošajā laukā var ievadīt jebkādu paskaidrojošu tekstu par lietas 
apstākļiem.  
 

 
Attēls 73. Apstāklis 

 
 

11.4  Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 4. sadaļā lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst šādus pielikumus, ja tādi ir: 

• Citus dokumentus (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot]. 
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Attēls 74. Nobeiguma noteikumi 

 
 
Sīkāk dokumentu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Pievienotie dokumenti. 
 

11.5  Maksājumi 

Pieteikuma 5. sadaļā lietotājs ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot veiktos maksājumus Uzņēmumu 
reģistram, ja tādi ir.  
 
Sīkāk maksājumu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Veiktie maksājumi. Jāņem vērā, ka šim 
pieteikuma veidam ir pieļaujami tikai “Maksājumi Uzņēmumu reģistram”. 
 

11.6  Kontaktinformācija 

Pieteikuma 6. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru, skat. sadaļā 
Kontaktinformācija. 
 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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12 Pieteikums komercķīlas pārvaldnieka reģistrācijai 

Ja lietotājs ir izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas pārvaldnieka reģistrācijai, tiek atvērta atbilstošā 
pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs. 
 

 
Attēls 75. Pieteikums komercķīlas pārvaldnieka reģistrācijai 

 
 
 
Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].      
 
Komercķīlas lietas datus augšupielādēt labošanai nevar.  
 
Lietotājam ir iespēja aizpildīt šādas sadaļas E-pieteikumā: 

• pievienot pārvaldnieku, juridisku vai fizisku personu; 

• pievienot personu, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā; 
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• pievienot nobeiguma noteikumus – pielikumus; 

• pievienot informāciju par veiktajiem maksājumiem; 

• pievienot kontaktinformāciju. 

 

12.1  Pārvaldnieks 

Pieteikuma 1. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot Pārvaldnieku. Tā var būt gan juridiska, gan 
fiziska persona. Turpmāk aizpildāmos laukus nosaka tieši šī izvēle. 
 

12.1.1 Juridiskas personas dati 

Juridiskai personai – pārvaldniekam – atveras puspaplašinātā forma, kurā jāievada šādi lauki:  

• ārvalstnieks. Ja tiek atķeksēta šī pazīme, būs jāievada arī juridiskā adrese – valsts, pilsēta, apdzīvota 

vieta, iela, māja, pasta indekss; 

• reģistrācijas numurs. Ar ekrānpogu [Pārbaudīt] var pieslēgties URIS datubāzei, kas dod iespēju 

pārbaudīt eksistenci un automātiski nolasīt uzņēmuma nosaukumu. Ja pārbaudīt neko nevēlas, 

uzņēmuma nosaukumu var ievadīt manuāli; 

• nosaukums; 

• lēmuma saņemšanas veids – uz e-pastu vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi.  

 
Ja ievadītie dati ir korekti, jānoklikšķina ekrānpoga [Saglabāt], pretējā gadījumā – [Atcelt]. 
 

 
Attēls 76. Pārvaldnieks – juridiskā persona 

 
 

12.1.2 Fiziskas personas dati 

Ievadot fiziskas personas – pārvaldnieka datus, atveras paplašinātā forma, kuras izskats un aizpildīšana ir 
identiska sadaļā Fiziskas personas dati aprakstītajai. 
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12.2  Persona, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā 

Pieteikuma 2. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot personas, kura paraksta pieteikumu, datus. 
Tā var būt tikai fiziska persona. Ievadot fiziskās personas datus, atveras forma, kuras izskats un aizpildīšana 
ir identiska sadaļā Persona, kura paraksta pieteikumu aprakstītajai.  
 
 

12.3  Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 3. sadaļā lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst šādus pielikumus, ja tādi ir: 

• Citus dokumentus – t.i. jebkurus dokumentus, kuru veids nesaskan ar iepriekš definētiem 

dokumentu veidiem (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot]. 

 
 

 
Attēls 77. Nobeiguma noteikumi 

 
 
Sīkāk dokumentu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Pievienotie dokumenti. 

12.4  Maksājumi 

Pieteikuma 4. sadaļā lietotājs ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot veiktos maksājumus Uzņēmumu 
reģistram, ja tādi ir.  
 
Sīkāk maksājumu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Veiktie maksājumi. Jāņem vērā, ka šim 
pieteikuma veidam ir pieļaujami tikai “Maksājumi Uzņēmumu reģistram”. 
 

12.5  Kontaktinformācija 

Pieteikuma 5. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru, skat. sadaļā 
Kontaktinformācija. 
 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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13 Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai 

Ja lietotājs ir izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas dzēšanas reģistrācijai, tiek atvērta atbilstošā 
pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs. 
 

 

Attēls 78. Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai 

 

Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].      
 
Komercķīlas lietas datus augšupielādēt labošanai nevar.  
 
Lietotājam ir iespēja aizpildīt šādas sadaļas E-pieteikumā: 

• pievienot informāciju par personu, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā; 

• sasaistīt šī pieteikuma izskatīšanu ar pieteikumu par komercķīlas reģistrāciju; 

• pievienot nobeiguma noteikumus – pielikumus; 

• pievienot kontaktinformāciju.  
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13.1  Persona, kura paraksta pieteikumu 

Pieteikuma 1. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot personas, kura paraksta pieteikumu, datus. 
Tā var būt tikai fiziska persona. Ievadot fiziskās personas datus, atveras forma, kuras izskats un aizpildīšana 
ir identiska sadaļā Persona, kura paraksta pieteikumu aprakstītajai. 
 
Lietotājs papildus var atzīmēt pazīmi, kas ļauj saistīt šo komercķīlas dzēšanas pieteikumu ar iepriekš 
iesniegto komercķīlas reģistrācijas pieteikumu.  Identifikācijai jānorāda iepriekšējā pieteikuma datums vai 
Uzņēmuma reģistra piešķirtais pieteikuma numurs. 
 

 
Attēls 79. Persona, kura paraksta pieteikumu 

 

13.2  Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 2. sadaļā lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst šādus pielikumus, ja tādi ir: 

• Citus dokumentus  – t.i. jebkurus dokumentus, kuru veids nesaskan ar iepriekš definētiem 

dokumentu veidiem (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot]. 

 
 

 
Attēls 80. Nobeiguma noteikumi 
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Sīkāk dokumentu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Pievienotie dokumenti. 
 
 

13.3  Kontaktinformācija 

Pieteikuma 3. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru, skat. sadaļā 
Kontaktinformācija. 
 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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14 Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai uz tiesas 
nolēmuma pamata 

Ja lietotājs izvēlējies aizpildīt E-pieteikumu komercķīlas dzēšanas reģistrācijai uz tiesas nolēmuma pamata, 
tiek atvērta atbilstošā pieteikuma sagatave, kurā vispirms jāievada komercķīlas reģistrācijas numurs. 
 

 

Attēls 81. Pieteikums komercķīlas dzēšanas reģistrācijai uz tiesas nolēmuma pamata 

 

Lietotājs var izvēlēties ekrānpogu [Skatīt komercķīlas datus], kas apskates režīmā rāda komercķīlas saturu: 

• Ja lietotājs ir organizācijas grupas lietotājs, tad: 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, ir izveidojis šis pats lietotājs vai jebkurš cits tās pašas grupas lietotājs, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta visa ķīlas informācija; 

o Ja pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai, uz kura pamata apskatāmā komercķīla ir 

reģistrēta, nav izveidojis neviens no tās pašas grupas lietotājiem, tad: 

▪ Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

• Ja lietotājs ir individuāls lietotājs (autentificējies izmantojot www.latvija.lv), tad: 

o Lietotājam tiek parādīta tikai ķīlas pamatinformācija, izmantojot UR mājaslapas 

meklēšanas funkcionalitāti. 

Aizvērt datu apskates režīmu var ar informatīvā loga apakšā esošo ekrānpogu [Aizvērt].      
 
Komercķīlas lietas datus augšupielādēt labošanai nevar.  
 
Lietotājam ir iespēja aizpildīt šādas sadaļas E-pieteikumā: 

• pievienot informāciju par personu, kura paraksta pieteikumu komercķīlas ņēmēja vārdā; 

• pievienot tiesas informāciju; 

• pievienot nobeiguma noteikumus – pielikumus; 

• pievienot kontaktinformāciju.  

http://www.latvija.lv/
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14.1  Persona, kura paraksta pieteikumu 

Pieteikuma 1. sadaļā ar ekrānpogu [+ Pievienot] var pievienot personas, kura paraksta pieteikumu, datus. 
Tā var būt tikai fiziska persona. Ievadot fiziskās personas datus, atveras forma, kuras izskats un aizpildīšana 
ir identiska sadaļā Persona, kura paraksta pieteikumu aprakstītajai. 
 
Lietotājs papildus var atzīmēt pazīmi, kas ļauj saistīt šo komercķīlas dzēšanas pieteikumu ar iepriekš 
iesniegto komercķīlas reģistrācijas pieteikumu.  Identifikācijai jānorāda iepriekšējā pieteikuma datums vai 
Uzņēmuma reģistra piešķirtais pieteikuma numurs. 
 

14.2  Tiesas informācija 

Pieteikuma 2. sadaļā lietotājs var pievienot informāciju par tiesu (izvēle no saraksta), tiesas lietas numuru 
un nolēmuma datumu. 
 

 
Attēls 82. Tiesas informācija 

 

14.3  Nobeiguma noteikumi 

Pieteikuma 3. sadaļā lietotājs var pievienot (augšupielādēt) / dzēst šādus pielikumus, ja tādi ir: 

• Citus dokumentus – t.i. jebkurus dokumentus, kuru veids nesaskan ar iepriekš definētiem 

dokumentu veidiem (dažādu formātu datnes, ne tikai PDF vai EDOC). Noklikšķinot uz dokumenta 

ikonas „Cits”, tiek iespējota ekrānpoga [Pievienot]. 

 

 
Attēls 83. Nobeiguma noteikumi 
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Sīkāk dokumentu pievienošana E-pieteikumam aprakstīta sadaļā Pievienotie dokumenti. 
 
 

14.4  Kontaktinformācija 

Pieteikuma 4. sadaļā lietotājam ir iespēja ievadīt savu e-pasta adresi un telefona numuru, skat. sadaļā 
Kontaktinformācija. 
Kad vēlamās izmaiņas veiktas, ar ekrānpogas [Saglabāt] palīdzību jaunais E-pieteikums jāsaglabā. Ja 
saņemts paziņojums  

 ,  
E-pieteikumam var ģenerēt PDF, to elektroniski parakstīt un iesniegt UR – konkrētas darbības, kas ir jāveic, 
lai pieteikumu iesniegtu UR, skatīt nodaļā  Pieteikuma iesniegšana UR.  
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15 Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu 

Jebkuram pieteikuma veidam, kad pieteikums ir atvērts, tā galvenē ir pieejama josla ar iespējamām 

darbībām ar doto pieteikumu. Līdzīgi, kā ar darbībām pieteikumu pārskatā kolonnā “Stāvoklis” (skatīt 

nodaļu Lietotāja E-pieteikumu saraksts), arī šeit iespējamo darbību sarakstu nosaka konkrētā pieteikuma 

statuss. 

 
Zemāk ir aprakstītas visas pieteikuma galvenē iespējamās darbības (ekrānpogas) (skatīt “Attēls 84. 
Iespējamās darbības ar pieteikumu galvenē” , Attēls 85 Iespējamās darbības ar pieteikumu galvenē (ar 
darbību “Iesniegt atkārtoti”) un “Attēls 86. Iespējamās darbības ar pieteikumu galvenē (ar darbību 
“Atsaukt”)): 

• Saglabāt; 

• Skatīt PDF; 

• Skatīt EDOC; 

• Mainīt veidu; 

• Kopēt; 

• Atcelt; 

• Iesniegt; 

• Iesniegt atkārtoti; 

• Atsaukt. 

 
 

 
Attēls 84. Iespējamās darbības ar pieteikumu galvenē (bez darbības “Atsaukt”) 

 

Attēls 85 Iespējamās darbības ar pieteikumu galvenē (ar darbību “Iesniegt atkārtoti”) 

 

Attēls 86. Iespējamās darbības ar pieteikumu galvenē (ar darbību “Atsaukt”) 

 

 
Saglabāt: 
Katru reizi, kad tiek labots E-pieteikums, un veiktās izmaiņas netiek tieši saglabātas ar attiecīgo ekrānpogu 
[Saglabāt], ir nepieciešams saglabāt izmaiņas uzklikšķinot uz šo ekrānpogu [Saglabāt] pieteikuma galvenē. 
 
Piemēri: 
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1. Ja tiek ievadīts jauns, labots esošs vai dzēsts esošs komercķīlas priekšmets, tad pie katras šādas 

darbības ir sava ekrānpoga ([Saglabāt], [Dzēst]), kas reāli arī saglabā veiktās izmaiņas ar norādīto 

komercķīlas priekšmetu.  

2. Ja tiek laboti dati pieteikuma sadaļā “Nobeiguma noteikumi” (summa, rīcība ar komercķīlas 

priekšmetu, cita informācija), tad šai sadaļai nav sava ekrānpoga [Saglabāt], ar kuru saglabāt tieši 

Nobeiguma noteikumu labojumus. Tādā gadījumā ir nepieciešams saglabāt labojumus sadaļā 

“Nobeiguma noteikumi”, uzklikšķinot uz ekrānpogu [Saglabāt] pieteikuma galvenē. 

 
Skatīt PDF: 
Tiek izveidota E-pieteikuma datne PDF formātā un lietotājam tiek piedāvāts atvērt šo datni ar Adobe 
Acrobat Reader (ja tāds datorā ir instalēts) vai saglabāt lokāli (ja lietotājs jau iepriekš interneta pārlūkam 
nav nodefinējis noklusēto darbību ar lejuplādējamām PDF datnēm) – skatīt “Attēls 87. Darbība "Skatīt PDF". 
Šī darbība ir pieejama jebkurā pieteikuma aizpildīšanas stadijā, kad pieteikums ir statusā “Saglabāts”, pat ja 
arī pieteikums nav vēl pilnībā aizpildīts. Bet jāņem vērā, ka iesniegt UR drīkst tikai pilnībā pareizi noformētu 
pieteikumu – attiecīgās pārbaudes tiek veiktas pie pieteikuma iesniegšanas – skatīt nodaļu  Pieteikuma 
iesniegšana UR. Kad pieteikums ir pilnībā noformēts, šo darbību var izmantot, lai iegūtu E-pietiekumu PDF 
formātā, kuru pēc tam ar drošu elektronisku parakstu paraksta visas tās personas, kurām pieteikums ir 
jāparaksta. 
 

 
Attēls 87. Darbība "Skatīt PDF" 

 
 
Skatīt EDOC: 
Tiek izveidota E-pieteikuma datne EDOC formātā. Šī darbība ir pieejama jebkurā pieteikuma aizpildīšanas 
stadijā, kad pieteikums ir statusā “Saglabāts”, pat ja arī pieteikums nav vēl pilnībā aizpildīts. Bet jāņem vērā, 
ka iesniegt UR drīkst tikai pilnībā pareizi noformētu pieteikumu – attiecīgās pārbaudes tiek veiktas pie 
pieteikuma iesniegšanas – skatīt nodaļu  Pieteikuma iesniegšana UR. Kad pieteikums ir pilnībā noformēts, 
šo darbību var izmantot, lai iegūtu E-pieteikumu EDOC formātā, kuru pēc tam ar drošu elektronisku 
parakstu paraksta visas tās personas, kurām pieteikums ir jāparaksta. 
EDOC datne tiek veidota šādi: 
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1. tiek izveidots konteiners – datne ar paplašinājumu EDOC; 

2. šajā konteinerī tiek ievietots pieteikums PDF formātā; 

Atkarībā no tā, vai lietotāja datorā ir vai nav instalēta lietojumprogramma eParakstītājs, sistēmas darbība 
atšķiras: 

• Ja lietojumprogramma eParakstītājs ir instalēta, tad lietotājam tiek piedāvāts atvērt šo datni ar 

eParakstītājs vai saglabāt lokāli (ja lietotājs jau iepriekš interneta pārlūkam nav nodefinējis 

noklusēto darbību ar lejuplādējamām EDOC datnēm) – skatīt “Attēls 88. Darbība "Skatīt EDOC" 

(eParakstītājs ir instalēts)”. 

• Ja lietojumprogramma eParakstītājs nav instalēta, tad lietotājam tiek piedāvāts atvērt šo datni ar 

manuāli norādītu lietojumprogrammu vai saglabāt lokāli (ja lietotājs jau iepriekš interneta pārlūkam 

nav nodefinējis noklusēto darbību ar lejuplādējamām EDOC datnēm) – skatīt “Attēls 89. Darbība 

"Skatīt EDOC" (eParakstītājs nav instalēts)”. 

 

 
Attēls 88. Darbība "Skatīt EDOC" (eParakstītājs ir instalēts) 
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Attēls 89. Darbība "Skatīt EDOC" (eParakstītājs nav instalēts) 

 
Mainīt veidu: 
Ar šo darbību ir iespējams mainīt E-pieteikuma veidu, piemēram no pieteikuma jaunas komercķīlas 
reģistrēšanai uz pieteikumu komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšanai. 
Mainot E-pieteikuma veidu, jaunajā E-pieteikumā tiek saglabāti tikai tie pieteikuma dati, kuri ir definēti 
jaunajā E-pieteikuma veidā. Piemēram, ja tiek mainīts pieteikums jaunas komercķīlas reģistrēšanai uz 
pieteikumu komercķīlas dzēšanas reģistrēšanai, tad tiek saglabātas tikai šādas izejas E-pieteikuma sadaļas 
(tās, kuras ir norādītas): 

• Informācija par maksājumiem; 

• Pievienotie dokumenti; 

• Kontaktinformācija. 

 
Kad lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Mainīt veidu], lietotājam tiek parādīta izvēle ar pieļaujamiem 
pieteikuma veidiem, uz kādiem konkrēto E-pieteikuma veidu drīkst mainīt – skatīt “Attēls 90. Jaunā 
pieteikuma veida izvēle pie darbības "Mainīt veidu". 
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Attēls 90. Jaunā pieteikuma veida izvēle pie darbības "Mainīt veidu" 

Pēc tam, kad lietotājs ir izvēlējies jauno pieteikuma veidu: 
1. Esošā E-pieteikuma dati tiek pārkopēti uz jaunu E-pieteikumu ar norādīto jauno pieteikuma veidu 

(ievērojot ierobežojumu par to, ka tiek pārkopēti tikai tie E-pieteikuma dati, kuri ir definēti jaunajā 

pieteikuma veidā); 

2. Esošais E-pieteikums tiek izdzēsts; 

3. Jaunais E-pieteikums tiek atvērts pieteikuma apstrādes formā. 

 
Kopēt: 
Esošajam E-pieteikumam tiek izveidota jauna kopija: 

1. Tiek pārkopēti visi E-pieteikuma dati uz jaunu E-pieteikumu; 

2. Jaunajam E-pieteikumam tiek uzstādīts statuss “Saglabāts”; 

3. Jaunais E-pieteikums tiek atvērts pieteikuma apstrādes formā. 

 
Atcelt: 
Ja E-pieteikums vēl nav iesniegts UR, lietotājs to jebkurā brīdī var “atcelt” – pārvest E-pieteikumu statusā 
“Atcelts” – UR šādus E-pieteikumus neizskata. 
Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Atcelt], tad: 

• Lietotājam tiek izdots brīdinājums – “Attēls 91. Brīdinājums lietotājam par E-pieteikuma atcelšanu 

• Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Noraidīt], tad E-pieteikuma atcelšanas process tiek 

pārtraukts. 

• Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Apstiprināt], tad: 

1. E-pieteikums tiek pārvests statusā “Atcelts”; 

2. E-pieteikumam ir pieejama tikai darbība [Kopēt]. 
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Attēls 91. Brīdinājums lietotājam par E-pieteikuma atcelšanu 

 
Iesniegt: 
Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Iesniegt], tad tiek uzsākts E-pieteikuma iesniegšanas UR process. Sīkāk 
par iesniegšanas UR procesu skatīt nodaļu  Pieteikuma iesniegšana UR. 
 
Iesniegt atkārtoti: 
Ja pieteikums kādu nepilnību dēļ ir “Atteikts”, lietotājs to var iesniegt atkārtoti. Ja lietotājs uzklikšķina uz 
ekrānpogu [Iesniegt atkārtoti], tiek parādīts paziņojums: “Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek 
iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti!”. Pēc paziņojuma 
apstiprināšanas tiek atvērta jauna pieteikuma forma ar atteiktā pieteikuma datiem. To ir iespējams labot, 
var pievienot vai nomainīt dokumentus. Sīkāk par pieteikuma atkārtotu iesniegšanu skatīt nodaļu 
Pieteikuma atkārtota iesniegšana. 
 
Atsaukt: 
Ja E-pieteikums jau ir iesniegts UR, bet vēl nav izskatīts (E-pieteikums atrodas statusā “Iesniegts UR”), tad 
lietotājs to drīkst “atsaukt” – paziņot UR, ka dotais E-pieteikums nav jāizskata. Sīkāk par atsaukšanas 
procesu skatīt nodaļu  Pieteikuma atsaukšana. 
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16  Pieteikuma iesniegšana UR 

Lai pieteikumu iesniegtu UR, jāveic šādi soļi: 

• Pilnībā jāievada visi nepieciešamie dati E-pieteikumā. Ir obligātas pieteikuma sadaļas, un ir 

neobligātas pieteikuma sadaļas – tas ir atkarīgs no pieteikuma veida. Savukārt, katrā sadaļā ir 

obligāti aizpildāmie lauki un ir neobligātie lauki. 

• Jāiegūst pieteikums PDF vai EDOC formātā (skatīt nodaļas  Lietotāja E-pieteikumu saraksts vai 

Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu). 

• Jāparaksta pieteikuma PDF vai EDOC datne ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu. 

• Jāveic pati pieteikuma iesniegšana UR: 

o Augšup jāuzlādē parakstītā pieteikuma PDF vai EDOC datne; 

o Jāieimportē E-pieteikuma dati UR Lietvedības sistēmā. 

 
E-pieteikuma aizpildīšana: skatīt konkrētas darbības pie katra pieteikuma veida. 
 
Pieteikuma PDF vai EDOC datnes iegūšana: 
Pieteikuma PDF vai EDOC datni var iegūt divos veidos: 

• Pieteikuma saraksta formā: kolonnā “Stāvoklis” izvēlas darbību “Skatīt PDF” vai “Skatīt EDOC” 

(skatīt nodaļas Lietotāja E-pieteikumu saraksts vai Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu) – 

“Attēls 92. Darbības “Skatīt PDF” un “Skatīt EDOC” pieteikuma saraksta formā”; vai 

Formā, kurā ir atvērts pats E-pieteikums, uzklikšķinot uz ekrānpogām [Skatīt PDF] vai [Skatīt EDOC] (skatīt 

nodaļas Lietotāja E-pieteikumu saraksts vai Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu)– “Attēls 93. 

Darbības “Skatīt PDF” un “Skatīt EDOC” pieteikuma galvenē”. 

 

 
Attēls 92. Darbības “Skatīt PDF” un “Skatīt EDOC” pieteikuma saraksta formā 
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Attēls 93. Darbības “Skatīt PDF” un “Skatīt EDOC” pieteikuma galvenē 

 
Pieteikuma PDF vai EDOC datnes parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu: 
Iepriekšējā solī iegūtās un saglabātās pieteikuma PDF vai EDOC datnes parakstīšana ar drošu elektronisku 
parakstu tiek veikta ārpus e-pakalpojuma E-pieteikumi – tas ir jāveic katram lietotājam, kuram ir jāparaksta 
pieteikums, individuāli, piemēram, izmantojot lietojumprogrammu eParakstītājs. Ja ar drošu elektronisku 
parakstu tiek parakstīta pieteikuma EDOC datne, tad šī EDOC datne drīkst sevī saturēt tikai vienu PDF datni 
(EDOC veida datnes ir kā konteineri, kas sevī var saturēt vienu vai vairākas citas datnes). 
 
Pieteikuma iesniegšana UR: 
Tikai pēc tam, kad pieteikuma PDF vai EDOC datni ir parakstījušas visas personas, kurām tas ir jāparaksta, 
drīkst izpildīt pašu pieteikuma iesniegšanu UR, to var izpildīt divos veidos: 

• Pieteikuma saraksta formā: kolonnā “Stāvoklis” izvēlas darbību “Iesniegt” (skatīt nodaļu Lietotāja E-

pieteikumu saraksts– “Attēls 94. Darbība “Iesniegt” pieteikuma saraksta formā”; vai 

• Formā, kurā ir atvērts pats E-pieteikums, uzklikšķinot uz ekrānpogu [Iesniegt] (skatīt nodaļu 

Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu)– “Attēls 95. Darbība “Iesniegt” pieteikuma galvenē”. 
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Attēls 94. Darbība “Iesniegt” pieteikuma saraksta formā 

 

 
Attēls 95. Darbība “Iesniegt” pieteikuma galvenē 

 
 
Pēc darbības “Iesniegt” izvēles vai ekrānpogas [Iesniegt] nospiešanas tiek veikta pārbaude, vai ir aizpildītas 
visas obligātās pieteikuma sadaļas. Ja kaut viena no obligātajām sadaļām nav aizpilda, tad: 

• Lietotājam tiek paziņots, kuras no obligātajām pieteikuma sadaļām nav aizpildītas, un 

• Pieteikuma iesniegšanas process tiek pārtraukts – skatīt “Attēls 96. Brīdinājumi par neaizpildītām 

pieteikuma obligātām sadaļām”. 
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Attēls 96. Brīdinājumi par neaizpildītām pieteikuma obligātām sadaļām 

 
 
Ja pieteikuma visas obligātās sadaļas ir pareizi aizpildītas, lietotājam tiek parādīta forma, kurā lietotājs var 
augšuplādēt parakstīto pieteikuma PDF vai EDOC datni – skatīt “Attēls 97. Forma parakstīta pieteikuma PDF 
vai EDOC datnes augšuplādēšanai”. Lietotājs var vai nu ievilkt dokumentu vai izvēlēties datni (noklikšķinot 
uz hipersaites, tiek atvērts dialoga logs, kurā nepieciešams izvēlēties parakstīta pieteikuma PDF vai EDOC 
datni). Datne jāievelk precīzi iekrāsotajā rāmītī, pretējā gadījumā dokuments tiks tikai atvērts, bet nevis 
pievienots. Kad datne ievilkta vai izvēlēta, lietotājam tiek parādīts, ka pieteikuma datne ir gatava apstrādei 
– skatīt “Attēls 98. Augšuplādēts parakstīts pieteikums gatavs apstrādei”. 
 

 
Attēls 97. Forma parakstīta pieteikuma PDF vai EDOC datnes augšuplādēšanai 
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Attēls 98. Augšuplādēts parakstīts pieteikums gatavs apstrādei  

 
Lietotāja iespējamās darbības: 

• Uzklikšķināt uz ekrānpogu [Pabeigt] – turpināt/pabeigt pieteikuma iesniegšanas procesu; 

• Uzklikšķināt uz ekrānpogu [Atcelt] – atcelt pieteikuma iesniegšanas procesu; 

• Uzklikšķināt uz ekrānpogu [Dzēst] – izdzēst augšuplādēto parakstīto pieteikumu no E-pieteikuma, 

pieteikuma iesniegšanas process netiek pārtraukts. 

Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Pabeigt], tad tiek veikta nākamā pārbaude – vai pieteikuma PDF vai 
EDOC datne netika izveidota pirms pēdējām E-pieteikuma izmaiņām. Katru reizi, kad lietotājs veic E-
pieteikuma labojumus, tiek saglabāts laika zīmogs, kad ir veikta pēdējā E-pieteikuma izmaiņa. Parakstīt 
pieteikuma PDF vai EDOC datni drīkst tikai tad, kad ir veikti visi nepieciešamie E-pieteikuma labojumi. Ja 
lietotājs augšuplādējis parakstītu pieteikuma PDF vai EDOC datni, kura tika izveidota pirms pēdējiem E-
pieteikuma labojumiem, tāda datne netiek pieņemta apstrādei: 

• Lietotājam tiek paziņots, ka “Pievienotais parakstītais pieteikums ir vecāks par pēdējām veiktajām 

izmaiņām pieteikumā”, un 

• Pieteikuma iesniegšanas process tiek pārtraukts – skatīt “Attēls 99. Brīdinājums, ka E-pieteikums 

tika labots pēc tam, kad tika izveidota pieteikuma PDF vai EDOC datne”. 

Tādā gadījumā ir nepieciešams: 

• Iegūt pieteikumu PDF vai EDOC formātā vēlreiz; un 

• Parakstīt jauno pieteikuma PDF vai EDOC datni visām paraksta personām vēlreiz. 

Tikai pēc tam drīkst atkārtot pieteikuma iesniegšanas procesu UR vēlreiz. 
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Attēls 99. Brīdinājums, ka E-pieteikums tika labots pēc tam, kad tika izveidota pieteikuma PDF vai EDOC datne 

 
 
Ja visas pārbaudes ir beigušās veiksmīgi, tad automātiski notiek E-pieteikuma datu imports UR Lietvedības 
sistēmā. Pēc veiksmīga datu importa UR Lietvedības sistēmā, lietotājam  tiek izdots  paziņojums par 
pieteikuma reģistrāciju UR Lietvedības sistēmā, piešķirto Lietvedības numuru. Pieteikums iegūst statusu 
“Iesniegts UR”. 

 

 
Attēls 100. Pieteikums ir iesniegts un reģistrēts lietvedībā 

 

 
Attēls 101. Pieteikums ir iesniegts 
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17  Pieteikuma atsaukšana 

Ja lietotājs izvēlas darbību “Atsaukt” (skatīt nodaļu Lietotāja E-pieteikumu saraksts ) vai uzklikšķina uz 
ekrānpogu [Atsaukt] (skatīt nodaļu Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu), tad: 
 
Lietotājam tiek parādīta forma, kurā viņam ir augšup jāuzlādē brīvā formā rakstīts iesniegums par konkrētā 
E-pieteikuma atsaukšanu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu – skatīt “Attēls 
102. Iesnieguma par pieteikuma atsaukšanu iesniegšana”. Līdzīgi kā pie paša parakstīta pieteikuma 
augšuplādēšanas, arī šeit lietotājs iesniegumu var pievienot divos veidos – ievilkt pievienojamo dokumentu 
norādītajā rāmīti vai ar hipersaites “izvēlieties datni” palīdzību izvēlēties datni. 
 

 
Attēls 102. Iesnieguma par pieteikuma atsaukšanu iesniegšana 

Pēc datnes ievilkšanas/norādīšanas formā tiek parādīta datnes informācija – skatīt “Attēls 103. Iesnieguma 
par pieteikuma atsaukšanu informācija”. 
 

 
Attēls 103. Iesnieguma par pieteikuma atsaukšanu informācija 

 
Lietotāja darbības ar ekrānpogām ir līdzīgas kā pie pieteikuma iesniegšanas: 

• Ekrānpoga [Pabeigt] – turpina/pabeidz pieteikuma atsaukšanas procesu; 

• Ekrānpoga [Atcelt] – atceļ pieteikuma atsaukšanas procesu; 

• Ekrānpoga [Dzēst] – izdzēš augšuplādēto iesniegumu, pieteikuma atsaukšanas process netiek 

pārtraukts. 

 
Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Pabeigt], tad: 

• Lietotājam tiek parādīts paziņojums: 
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Attēls 104. Paziņojums par pieteikuma atsaukšanas iesniegšanu 

 

• UR Lietvedības sistēmā tiek paziņots, ka E-pieteikums ir atsaukts; 

• E-pieteikumam tiek uzstādīts statuss “Iesniegta atsaukšana” (Attēls 105.Pieteikuma statuss 

"Iesniegta atsaukšana"); 

• UR notāram tiek nosūtīta e-vēstule par konkrētā E-pieteikuma atsaukšanu; 

• Pēc pogas [Doties uz e-pieteikumiem] nospiešanas lietotājs tiek pāradresēts uz pieteikumu sarakstu 

– skatīt nodaļu “Lietotāja E-pieteikumu saraksts”; 

• Kad notārs ir apstiprinājis pieteikuma atsaukumu, e-pieteikuma statuss tiek nomainīts uz 

“Atsaukts” (Attēls 106. Pieteikuma statuss "Atsaukts"). 

 

 
Attēls 105.Pieteikuma statuss "Iesniegta atsaukšana" 

 

Attēls 106. Pieteikuma statuss "Atsaukts" 

Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Atcelt] (“Attēls 103. Iesnieguma par pieteikuma atsaukšanu 
informācija”), tad: 
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• Lietotājam tiek izdots brīdinājums – “Attēls 107.Brīdinājums par atsaukšanas procesa 

pārtraukšanu”: 

o Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Pārtraukt], tad E-pieteikuma atsaukšanas process tiek 

pārtraukts. 

o Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Noraidīt], tad E-pieteikuma atsaukšanas process 

netiek pārtraukts. 

 

 
Attēls 107.Brīdinājums par atsaukšanas procesa pārtraukšanu 

 
Ja lietotājs uzklikšķina uz ekrānpogu [Dzēst] (“Attēls 103. Iesnieguma par pieteikuma atsaukšanu 
informācija”), tad: 

1. Augšuplādētais iesniegums tiek izdzēsts; 

2. Forma atkal ir izskatā “Attēls 102. Iesnieguma par pieteikuma atsaukšanu iesniegšana”; 

3. Pieteikuma atsaukšanas process netiek pārtraukts. 
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18  Pieteikuma atkārtota iesniegšana 

Ja pieteikums kādu nepilnību dēļ ir “Atteikts”, lietotājs to var iesniegt atkārtoti. 
Lietotājs Izvēlas darbību “Iesniegt atkārtoti” (skatīt nodaļu Lietotāja E-pieteikumu saraksts) 
vai uzklikšķina uz ekrānpogas [Iesniegt atkārtoti] (skatīt nodaļu Iespējamās darbības ar atvērtu pieteikumu), 
tad:  

• Tiek parādīts informatīvs paziņojums: “Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc 

lēmumā norādītā termiņa, valsts nodeva maksājama atkārtoti!” (skatīt Attēls  108. Paziņojums, 

izvēloties darbību “Iesniegt atkārtoti”) 

 

 

Attēls  108. Paziņojums, izvēloties darbību “Iesniegt atkārtoti” 

Lietotājs klikšķina uz ekrānpogas [Labi]. Tiek atvērta jauna pieteikuma forma ar atteiktā pieteikuma datiem. 

To ir iespējams labot, var pievienot vai nomainīt dokumentus. Kad labojumi ir veikti, pieteikumu var iesniegt 

(skatīt nodaļu  Pieteikuma iesniegšana UR). 

Atkārtoti iesniegtam pieteikumam ir statuss “Iesniegts UR”. 

Attēls  109. redzami atteiktais un atkārtoti iesniegtais pieteikums. 

 

Attēls  109.  Atteiktais un atkārtoti iesniegtais pieteikums 
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19 Grupas administrēšana 

Grupas administrators var darboties ar saviem vai grupas e-pieteikumiem (aprakstīts iepriekšējās nodaļās) 

vai arī administrēt grupas lietotājus. 

 

Attēls 110. Grupas administrators pieslēdzies sistēmai 

 

Ja administrators izvēlas saiti “Grupas administrēšana”, tiek atvērta grupas administrēšanas  forma (skat 

Attēls 111. Forma "Grupas dati"). 
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Attēls 111. Forma "Grupas dati" 

 

Formā tiek parādīta informācija par grupu un grupas lietotāju saraksts. Informācija par grupu: 

- Līguma numurs, 

- Organizācijas nosaukums, 

- Kods, 

- Aktīva no. 

Šo informāciju grupas administrators nevar mainīt. 

Formā tiek attēlots arī Grupas lietotāju saraksts. 

Par katru lietotāju tiek parādīts: 

- Lietotāja vārds, 

- Vārds, 

- Uzvārds, 

- Tiesības (Lietotājs vai Administrators). 

Katra lietotāja rindā ir darbības : 

- Labot lietotāja datus, 

- Dzēst lietotāju. 



UR.URKR.LI.KRE   Lietotāja rokasgrāmata 

 94 

Grupas administrators var pievienot, labot un dzēst grupas lietotāju informāciju. 

19.1  Jauna lietotāja izveidošana 

Nospiežot ekrānpogu [Pievienot lietotāju] Grupas datu formā, tiek atvērta jauna grupas lietotāja  datu forma.

 

Attēls 112. Jauna grupas lietotāja datu forma 
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Grupas administrators Lietotāja datu formā var ievadīt: 
- Grupas lietotāja personas kodu, 

- Grupas lietotāja vārdu, 

- Grupas lietotāja uzvārdu, 

- Grupas lietotāja “Lietotāja vārdu”, ar kuru lietotājs pieslēgsies sistēmai, 

- Aktīvs no- datumu, no kura grupas lietotājs būs aktīvs.  

Ja datums “Aktīvs no” ir ievadīts lielāks kā šodienas datums, tad pēc datu saglabāšanas 

lietotājs netiks parādīts aktīvo lietotāju sarakstā. Lai apskatītu neaktīva pievienotā lietotāja 

datus, grupas formā (skat. Attēls 111. Forma "Grupas dati") ir jāatzīmē lauks “Rādīt 

neaktīvos lietotājus” 

- Aktīvs līdz- datumu, līdz kuram grupas lietotājs būs aktīvs. “Datums līdz” var būt tukšs, tad  

lietotājam nav darbības beigu termiņa, 

- Lietotāja tiesības- norāda, vai tas būs lietotājs vai grupas administrators. 

Ja lietotājs būs administrators, jāaizpilda arī lauks IP adrese, no kuras lietotājs varēs strādāt 

kā grupas administrators (skat. Attēls 113. Jauna grupas administratora datu forma). 

Ja IP adrese ir ievadīta kļūdaini vai lietotājs-administrators pieslēdzas sistēmai no datora ar 

citu IP adresi, tad grupas administrators var strādāt kā lietotājs bez administrēšanas 

tiesībām 

- Lietotāja paroli, 

- Lietotāja paroli atkārtoti. 
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Attēls 113. Jauna grupas administratora datu forma 
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Nospiežot ekrānpogu [Atcelt]- tiek parādīts paziņojums: “Ievadītie dati netiks saglabāti. Vai jūs vēlaties 

aizvērt formu, nesaglabājot datus?”, to apstiprinot, lietotāja dati netiks saglabāti un Lietotāja datu forma 

tiks aizvērta. 

Paziņojumu neapstiprinot, var turpināt lietotāja datu ievadi. 

 

 

Attēls 114. Lietotāja datu ievades atcelšana 

Nospiežot ekrānpogu [Saglabāt]: 

- Ja lietotāja izveide ir veiksmīga,  tiks izveidots jauns grupas lietotājs, kurš var izmantot E-

pakalpojumu. 

- Ja lietotāja izveide ir neveiksmīga, tiek parādīts kļūdas paziņojums. 

 

Kļūdu paziņojumi var būt sekojoši: 

- Aplikācijai jau eksistē vai eksistēja lietotājs  ar ievadīto lietotāja vārdu. Lūdzu izlabojiet! 

- Grupā jau eksistē vai eksistēja lietotājs  ar norādīto  personas kodu. Lūdzu izlabojiet! 

- Kļūdains lietotāja vārds. Tas drīkst saturēt tikai burtus. Lūdzu izlabojiet! 

 

 

19.2  Aktīva lietotāja datu labošana 

Ja grupas lietotāju sarakstā kādā rindā izvēlas darbību [Labot], labošanai tiek atvērta lietotāja datu forma. 
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Attēls 115. Aizpildīta grupas lietotāja datu forma 

Visi lietotāja datu lauki (izņemot lietotāja vārdu) var tikt laboti, var tikt nomainīta lietotāja parole. 

Lietotājs var tikt bloķēts, atzīmējot lauku “Bloķēts”. 

Bloķētu lietotāju var atbloķēt, dzēšot atzīmi laukā “Bloķēts”. 

Nospiežot ekrānpogu [Atcelt]- tiek parādīts paziņojums: “Ievadītie dati netiks saglabāti. Vai jūs vēlaties 

aizvērt formu, nesaglabājot datus?” (skat. Attēls 114. Lietotāja datu ievades atcelšana). Ja paziņojumu 

apstiprina, lietotāja datu labojumi netiks saglabāti un Lietotāja datu forma tiks aizvērta. 

Ja paziņojumu neapstiprina, var turpināt lietotāja datu labošanu. 

Nospiežot ekrānpogu [Saglabāt]: 

- Ja lietotāja datu labošana ir veiksmīga,  labotie dati tiks saglabāti. 

- Ja lietotāja datu labošana ir neveiksmīga, tiek parādīts kļūdas paziņojums. 

Kļūdu paziņojumi var būt sekojoši: 
- Ievadītā parole sakrīt ar kādu no piecām iepriekšējām parolēm. Lūdzu ievadiet citu paroli! 

- Grupā jau eksistē vai eksistēja lietotājs  ar ievadīto personas kodu. Lūdzu izlabojiet! 

- Neizdevās izlabot grupas lietotāja datus.  

Šis paziņojums var tikt parādīts, piemēram, ja tiek labots “Lietotāja vārds”. 
 

 

19.3  Lietotāja dzēšana 
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Ja grupas lietotāju sarakstā kādā rindā izvēlas darbību [Dzēst], tiek parādīts jautājums “Vai tiešām vēlaties 

dzēst šo lietotāju”, kuru apstiprinot, lietotājs tiek atzīmēts kā “neaktīvs”, tiek ierakstīts beigu datums vienāds 

ar šodienas datumu un lietotājs vairs netiek parādīts aktīvo lietotāju sarakstā. 

 

Attēls 116. Lietotāja dzēšana 

19.4  Neaktīvo lietotāju datu labošana 

Atzīmējot “Rādīt neaktīvos lietotājus” grupas lietotāju saraksta formā tiek parādīti visi neaktīvie lietotāji- 

lietotāji, kuru sākuma datums ir lielāks vai  par šodienas datumu vai beigu datums ir mazāks par šodienas 

datumu. 

 

Attēls 117. Aktīvo un neaktīvo lietotāju saraksts 

 

Neaktīva lietotāja datus ir iespējams labot. Klikšķinot uz ekrānpogas [Labot], tiek atvērta neaktīva lietotāja 

datu labošanas forma. Mainot sākuma un/vai beigu datumu, lietotāju var padarīt aktīvu. 

 


