
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR UZŅĒMUMU REĢISTRA TIESĪBU SUBJEKTU (LEGAL ENTITY - 

LE) DATU APMAIŅAS APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

Dokumenta identifikators UR.API.LE.2020 

2020. gads 

Versija 3.0. 

  



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

2 

 

Satura rādītājs  

1. Pieņēmumi un atkarības ........................................................................................ 7 

2. Datu apmaiņa ............................................................................................................. 7 

2.1 LE saraksta iegūšana........................................................................................................ 7 

2.2 Konkrēta ieraksta pieprasīšana ................................................................................... 8 

2.3 Kopējā tiesību subjekta (LE) datu struktūra ........................................................ 10 

2.3.1 Kopējā LE (PPI) datu struktūra .................................................................................. 12 

3. Datu tabulas ............................................................................................................. 13 

3.1 Tiesību subjekta (LE) ieraksts .................................................................................... 13 

3.1.1 Tiesību subjekta PPI ieraksts ..................................................................................... 18 

3.2 Saites (links) ..................................................................................................................... 21 

3.3 LE speciālie statusi (specialStatuses) ..................................................................... 22 

3.4 Dibināšanas informācija (formationDetails) ....................................................... 22 

3.5 Darbības veidi/mērķi (activitiesDetails) ................................................................ 23 

3.5.1 Nace darbības veidi (naceTypes) ............................................................................. 24 

3.5.2 Darbības jomas (areasOfActivityOfAssociationsFoundations) ...................... 24 

3.6 Reorganizācijas LE (reorganizations) ..................................................................... 25 

3.6.1 Reorganizācijas subjekts (entitiesSubjects) .......................................................... 26 

3.6.2 Reorganizācijas objekts (entitiesObjects) ............................................................. 26 

3.6.3 Reorganizācijas PPI (reorganizations) .................................................................... 27 

3.6.3.1 Reorganizācijā iesaistītie subjekti (entitiesInvolved) ................................ 28 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

3 

 

3.7 Likvidācijas (liquidations)............................................................................................ 29 

3.7.1 Likvidācijas PPI (liquidations) .................................................................................... 30 

3.8 Darbības apturēšanas (suspensionsOfActivities) ............................................. 31 

3.9 Darbības liegumi (prohibitionsOfActivities) ....................................................... 32 

3.10 Pārreģistrācijas (reregistrations) .......................................................................... 33 

3.11 Iepriekšējie nosaukumi (previousNames) ....................................................... 33 

3.12 Iepriekšējās adreses (previousAddresses) ....................................................... 34 

3.13 Iepriekšējās komercdarbību formas (previousLegalForms) ..................... 35 

3.14 Mātes uzņēmumi (branchOf) ................................................................................ 35 

3.15 Branches ........................................................................................................................ 36 

3.16 Amatpersonas (officers) .......................................................................................... 36 

3.16.1 Amatpersonas PPI (officers) ....................................................................................... 38 

3.17 Dalībnieki (members) ............................................................................................... 39 

3.17.1 Dalībnieka ieguldījuma daļas (shareHolderDetails) .......................................... 40 

3.17.1.1 Kopdaļas īpašnieki ‘jointOwners’ ..................................................................... 41 

3.17.2 EEIG informācija (eeigPartyDetails) ......................................................................... 41 

3.18 Pārstāvji (ārvalsts komersanta vai organizācijas filiālei) -  

(representatives)......................................................................................................................... 42 

3.19 Prokūras (procurations) ........................................................................................... 42 

3.19.1 Tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu (rightsOnImmovableProperty) .. 43 

3.19.2 Prokūristi (procurists) ................................................................................................... 44 

3.20 Patieso labuma guvēju speciālie statusi (beneficialOwnershipStatus) 44 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

4 

 

3.21 Patiesie labuma guvēji (beneficialOwners) ..................................................... 45 

3.21.1 Kontroles veidi (meansOfControl) ........................................................................... 46 

3.21.1.1 Kontrole caur…caur (throughEntities) ............................................................ 46 

3.22 Nodrošinājuma līdzekļi (securingMeasures) .................................................. 47 

3.22.1 Liegumi uz kapitāla daļām (prohibitionOnMemberShareCapital) ............... 48 

3.23 Komercdarbības informācija (commercialEntityDetails) ........................... 49 

3.23.1 Ierobežots partneru ieguldījums (limitedPartnerContribution) .................... 50 

3.23.2 Pašu kapitāls (equityCapitals) ................................................................................... 50 

3.23.3 Izšķirošā ietekme (decisiveInfluenceNotices) ...................................................... 51 

3.23.3.1 Valdošais uzņēmums (dominantEntity) ........................................................ 52 

3.23.3.2 Atkarīgais uzņēmums (dependantEntity) ..................................................... 52 

3.23.4 Zemnieku saimniecības dati (farmDetails) ........................................................... 53 

3.23.4.1 Zemes īpašumtiesību izmaiņas (landOwnershipChanges) ..................... 53 

3.23.5 Maksātnespēju saraksts (insolvencies) .................................................................. 54 

3.24 Šķīrējtiesu dati (arbitrationCourtDetails) ......................................................... 54 

3.25 Reliģisko organizāciju dati (religiousEntityDetails) ..................................... 55 

3.25.1 Reliģisko organizāciju iepriekšējās reģistrācijas (previousRegistrations) .. 55 

3.26 Politisko organizāciju dati (politicalOrganizationDetails) ......................... 55 

3.26.1 Politisko organizāciju teritoriālās struktūrvienības (fieldOffices) ................. 56 

3.27 PPI subjektam specifiskā informācija (publicAuthorityDetails) .............. 56 

3.27.1 Kontaktinformācija (‘contactDetails’) ..................................................................... 57 

3.27.2 Reģistrācijas informācija (registrationDetails) ..................................................... 57 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

5 

 

3.27.3 Privātpersonas, kurām iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu 

(delegatedEntities) ......................................................................................................................... 59 

3.27.4 Augstskolu filiāles (schoolBranches) ...................................................................... 59 

3.27.4.1 Filiāles vadītājs (generalManager) ................................................................... 60 

3.28 Papildinformācija (variousNotices) .................................................................... 61 

3.29 Atkāroti izmantotās datu struktūras .................................................................. 61 

3.29.1 Adrešu struktūra (adress) ........................................................................................... 61 

3.29.2 Tiesību akta struktūra (legalAct,  establishingAct) ............................................ 62 

3.29.3 Juridiska persona (LegalEntityBasic) ....................................................................... 63 

3.29.4 Juridisko personu saraksts(LegalEntityList) .......................................................... 64 

3.29.5 Fiziska persona (NaturalPerson) ............................................................................... 64 

3.29.5.1 Personu apliecinošs dokuments (identityDocument) .............................. 65 

3.29.6 Pārstāvības tiesības (rightsOfRepresentation) .................................................... 65 

3.29.7 Masu mediji (massMedia) .......................................................................................... 66 

3.30 Tiesību subjekta (LE) izmaiņu saraksts .............................................................. 66 

3.30.1 Tiesību subjekta (LE) izmaiņu saraksta elements (legalEntityList) ................ 67 

3.31 Legal Entity subjekta komercķīlu saraksta elements .................................. 68 

3.31.1 Komercķīla(commercialPledge) ................................................................................ 69 

3.32 Tiesību subjekta maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu 

saraksta elements ...................................................................................................................... 69 

3.33 Legal Entity subjekta publiski pieejamo dokumentu saraksta elements

 70 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

6 

 

3.34 Legal Entity subjekta ierobežotas pieejamības dokumentu saraksta 

elements ........................................................................................................................................ 71 

3.35 Legal Entity gada pārskatu saraksta elements .............................................. 72 

3.36 Legal Entity iesaistes masu saziņas līdzekļos saraksta elements ........... 73 

3.36.1 MIL izdevējs (publisherIn) ........................................................................................... 74 

3.36.2 MIL īpašnieks (ownerIn) .............................................................................................. 74 

3.37 Legal Entity publisko un privāto partnerattiecību vai koncesijas līgumu 

saraksta elements ...................................................................................................................... 75 

4 Izmantotie klasifikatori ........................................................................................ 76 

4.1 Reģistru saraksts ............................................................................................................ 76 

4.2 Izmaiņu veidi .................................................................................................................... 76 

4.3 Pilnais publisko kodu klasifikators ......................................................................... 77 

  



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

7 

 

1. Pieņēmumi un atkarības  

Datu apmaiņa un autentifikācija tiek veikta izmantojot REST servisus. 

Veicot servisu izsaukumus un saņemot atbildes tiek pieņemts, ka datumu mainīgie 

atbilst XML formātam: 

- Datums ‘date’ formāts: YYYY-MM-DD; 

- Datums un laiks ‘dateTime’:  YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ, kur ‘T’ norāda laika 

sadaļas sākumu un ‘Z’ norāda, ka laiks ir dots UTC laika zonā, vai novirzi no UTC 

laika, piemēram, +06:00 vai -06:00. 

2. Datu apmaiņa 

2.1 LE saraksta iegūšana  

Pilnā apjomā tiesību subjektu (LE) izmaiņu saraksts tiek iegūts veicot pieprasījumu: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /legal-entities Tiesību subjektu saraksts pēc to pēdējo izmaiņu 

datuma, laika [3.29.7]. 

Servisa atbilde atbilst HAL specifikācijai http://stateless.co/hal_specification.html. 

Izsaukumā iespējams norādīt sekojošus parametrus: 

Parametrs Datu tips Apraksts Piezīme 

lastChangedAt timestamp Laiks, sākot ar kuru pieprasīt izmaiņas, 

piemēram, “2018-09-24T12:25:00Z”. Tiks 

attēloti tikai tie tiesību subjekti, kuriem 

izmaiņas veiktas pēc šī laika. 

neobligāts 

register string Reģistra kods. Iespējamo vērtību saraksts 

[4.1] 

neobligāts 

changeType string Izmaiņu veids. Iespējamo izmaiņu veidu 

saraksts [4.2] 

neobligāts 

size integer Lapā attēlojamo tiesību subjektu 

elementu skaits (>0). 

Neobligāts, noklusētā 

vērtība ir 1000. 

http://stateless.co/hal_specification.html
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page integer Attēlojamās lapas numurs p.k. (lapu 

skaitīšana sākas no 0) 

Neobligāts, noklusētā 

vērtība ir 0. 

XML pieprasījuma piemērs: 

Izsaukuma rezultātā tiek iegūts LE izmaiņu saraksts atbilstoši padotajiem parametriem, 

kura struktūra aprakstīti sadaļā [3.29.7]. 

Ieraksti sakārtoti dilstošā secībā pēc pēdējo izmaiņu datuma un laika.  

Katras lapas apakšā ir navigācijas linki, kā arī apkopota šāda informācija: 

- "size": - lapā attēlojamo tiesību subjektu elementu skaits; 

- "totalElements":  - kopējais elementu skaits; 

- "totalPages": - rezultāta kopas lapu skaits; 

- "number": attēlojamās lapas numurs. 

2.2 Konkrēta ieraksta pieprasīšana  

Izsaukums tiek papildināts ar konkrētā tiesību subjekta reģistrācijas numuru 

(registrationNumber). 

Izsaukuma rezultātā tiek atgriezts ieraksts, kas atbilst nodaļās [3.1] aprakstītajai datu 

struktūrai.  

Iespējami šādi konkrēta LE tiesību subjekta datu iegūšanas pieprasījumu veidi: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /legal-entity/{registrationNumber} Tiesību subjekta aktuālais datu stāvoklis. Struktūra 

aprakstīta [3.1]. 

 GET /legal-entity/{registrationNumber}/history Tiesību subjekta pilnais datu stāvoklis, ietver ierakstu 

aktuālos un vēsturiskos datus. Struktūra aprakstīta 

[3.1]. 

<LegalEntityListRequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance' xmlns='http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100679/URApiProxy/v1-0'> 

    <LastChangedAt>2019-09-20T00:00:00Z</LastChangedAt> 

    <Register>COMMERCIAL</Register> 

    <ChangeType>OFFICER</ChangeType> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

    <Page> 

        <Size>25</Size> 

        <Number>2</Number> 

    </Page> 

</LegalEntityListRequest> 
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GET /legal-

entity/{registrationNumber}/commercial-pledges 

Visu tiesību subjekta komercķīlu saraksts. Saraksta 

elementu struktūra aprakstīta sadaļā [3.31].  

GET /legal-

entity/{registrationNumber}/insolvency 

Tiesību subjekta maksātnespēju un tiesiskās 

aizsardzības procesu saraksts. Saraksta elementu 

struktūra aprakstīta sadaļā [3.32].  

GET /legal-entity/{registrationNumber}/public-

documents 

Tiesību subjekta publiski pieejamo dokumentu 

saraksts. Saraksta elementu struktūra aprakstīta 

sadaļā [3.33]. 

GET /legal-

entity/{registrationNumber}/restricted-

documents 

Tiesību subjekta ierobežotas pieejamības dokumentu 

saraksts. Saraksta elementu struktūra aprakstīta 

sadaļā [3.34]. 

GET /legal-entity/{registrationNumber}/annual-

reports 

Tiesību subjekta gada pārskatu saraksts. Saraksta 

elementu struktūra aprakstīta sadaļā [3.35]. 

GET /legal-entity/{registrationNumber}/mass-

media 

Masu saziņas līdzekļu saraksts, kuras dibinājis 

konkrētais tiesību subjekts. Saraksta elementu 

struktūra aprakstīta sadaļā [3.36].  

GET /legal-entity/{registrationNumber}/public-

private-partnerships 

Tiesību subjekta publisko un privāto partnerattiecību 

saraksts. Saraksta elementu struktūra aprakstīta 

sadaļā [3.36.1].  

XML pieprasījuma piemērs: 

“LegalEntityInfo” ir parametrs, kurš nosaka servisa datu iegūšanas pieprasījuma veidu. 

Iespējamas šādas vērtības: 

- default; 

- history; 

- commercialPledges; 

- insolvency; 

- publicDocuments; 

- restrictedDocuments; 

- annualReports; 

- massMedia; 

- publicPrivatePartnerships. 

<LegalEntityRequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' 

xmlns='http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100679/URApiProxy/v1-0'> 

    <RegistrationNumber>40003682201</RegistrationNumber> 

    <LegalEntityInfo>history</LegalEntityInfo> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

</LegalEntityRequest> 
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Publisko kodu klasifikatora pieejas adrese iegūstama apraksta nodaļā [4.3]. 

2.3 Kopējā tiesību subjekta (LE)  datu struktūra  

Zemāk aprakstītajos laukos pielasās (vai nepielasās) informācija atkarībā no 

pieprasījumā norādītā tiesību subjekta tiesiskās formas un tai atbilstošo ierakstāmo un 

publicējamo ziņu apjoma. 

LE ierakts [3.1] 

➢ Adrese [3.29.1] 

➢ Links [3.2] 

➢ Objekta speciālie statusi [3.3] 

➢ Dibināšanas informācija [3.4] 

➢ Darbības veidi/mērķi [3.5] 

o Nace darbības veidi [3.5.1] 

o Darbības jomas [3.5.2] 

➢ Reorganizāciju saraksts [3.6] 

o Reorganizācijas procesā pievienotie objekti [3.6.1] 

o Reorganizācijas procesā pievienots objektam [3.6.2] 

➢ Likvidāciju saraksts [3.7] 

➢ Darbības apturēšana [3.8] 

➢ Darbības liegumi [3.9] 

➢ Pārreģistrāciju saraksts [3.10] 

➢ Iepriekšējo nosaukumu saraksts [3.11] 

➢ Iepriekšējo adrešu saraksts [3.12] 

o Adrese [3.29.1] 

➢ Iepriekšējo komercdarbību formu saraksts [3.13] 

➢ Mātes uzņēmums (filiālēm) [3.14] 

o Juridiska persona [3.29.3] 

➢ Tiesību subjekta filiāles [3.15] 

o Juridiska persona [3.29.3] 

➢ Personu saraksts [3.16]  

o Fiziska persona [3.29.5] 

▪ Personu apliecinoša dokumenta dati [3.29.5.1] 

o Juridiska persona  [3.29.3]  

o Pārstāvības tiesības [3.29.6] 

➢ Dalībnieku saraksts [3.17] 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

11 

 

o Fiziska persona [3.29.5] 

▪ Personu apliecinoša dokumenta dati [3.29.5.1] 

o Juridiska persona [3.29.3] 

o Dalībnieka ieguldījuma daļas [3.17.1] 

▪ Kopdaļu īpašnieku saraksts [3.17.1.1] 

o EEIG informācija [3.17.2] 

➢ Pārstāvju saraksts (ārvalsts komersantam vai organizācijai) [3.18] 

o Fiziska persona [3.29.5] 

▪ Personu apliecinoša dokumenta dati [3.29.5.1] 

➢ Prokūru saraksts [3.19] 

o Tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu [3.19.1] 

o Pārstāvības tiesību apjoms [3.29.6] 

o Prokūristu saraksts [3.19.2] 

▪ Fiziska persona [3.29.5] 

• Personu apliecinoša dokumenta dati [3.29.5.1] 

➢ Patieso labuma guvēju speciālie statusi[3.20] 

➢ Patieso labuma guvēju saraksts[3.21] 

o Fiziska persona [3.29.5] 

▪ Personu apliecinoša dokumenta dati [3.29.5.1] 

o Kontroles veidi [3.21.1] 

▪ Kontrole caur… [3.21.1.1] 

• Fiziska persona [3.29.5] 

• Juridiska persona [3.29.3] 

• Kontrole caur…caur [3.21.1.1] 

➢ Nodrošinājuma līdzekļu saraksts [3.22] 

o Nodrošinājuma līdzekļa piemērotājs - Juridiska persona [3.29.3] 

o Liegumi uz kapitāla daļām [3.22.1] 

▪ Fiziska persona – kapitāla daļu turētājs [3.29.5] 

▪ Juridiska persona – kapitāla daļu turētājs [3.29.3] 

➢ Komercdarbības informācija [3.23] 

o Ierobežots partneru ieguldījums (Komandītsabiedrībām specifiskā 

informācija) [3.23.1]  

o Pašu kapitāls [3.23.2] 

o Izšķirošo ietekmju saraksts [3.23.3] 

▪ Vadošais uzņēmums [3.23.3.1] 

• Fiziska persona [3.29.5] 
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• Juridiska persona [3.29.3] 

▪ Atkarīgais uzņēmums (Juridiska persona) [3.29.3] 

• Links [3.2] 

▪ Papildus informācija (Zemnieku saimniecībām specifiskā informācija) 

[3.23.4]  

• Zemes īpašumtiesību izmaiņu saraksts [3.23.4.1] 

➢ Šķīrējtiesu dati [3.23.5] 

➢ Reliģisko organizāciju dati (Reliģiskām organizācijām specifiskā informācija) 

[3.25] 

o Reliģisko organizāciju iepriekšējās reģistrācijas [3.25.1] 

➢ Politisko organizāciju dati (Politiskām organizācijām specifiskā informācija) 

[3.26] 

o Politisko organizāciju teritoriālās struktūrvienības [3.26.1] 

➢ Papildinformācija [3.28] 

2.3.1 Kopējā LE (PPI) datu struktūra 

LE (PPI) ierakts [3.1.1] 

➢ Adrese [3.29.1] 

➢ Links [3.2] 

➢ Reorganizāciju saraksts [3.6.3] 

o Tiesību akts [3.29.2] 

o Reorganizācijā iesaistītie subjekti [3.6.3.1] 

➢ Likvidāciju saraksts [3.7.1] 

o Tiesību akts [3.29.2] 

➢ Iepriekšējo nosaukumu saraksts [3.11] 

➢ Iepriekšējo adrešu saraksts [3.12] 

o Adrese [3.29.1] 

➢ Personu saraksts [3.15]  

o Fiziska persona [3.29.5] 

➢ PPI subjektam specifiskā informācija [3.27] 

o Kontaktinformācija [3.27.1] 

o Reģistrācijas informācija [3.27.2] 

o Privātpersonu saraksts, kurām iestāde deleģējusi valsts pārvaldes 

uzdevumu [3.27.3] 

o Augstskolu filiāļu saraksts [3.27.4] 
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3. Datu tabulas 

3.1 Tiesību subjekta (LE) ieraksts 

Galvenais tiesību subjekta (LE) ieraksts.  

Publisko personu un iestāžu (PPI) reģistra subjektu galvenais ieraksts aprakstīts [3.1.1] 

Satur sekojošas struktūras: 

- Adrese [3.29.1] – elements. 

- Links [3.2] – elements. 

- Objekta speciālie statusi [3.3]– saraksts. 

- Dibināšanas informācija [3.4] – elements. 

- Darbības veidi/mērķi [3.5] – saraksts. 

- Reorganizācijas [3.6] – saraksts. 

- Likvidācijas [3.7] – saraksts. 

- Darbības apturēšanas [3.8] – saraksts. 

- Darbības liegumi [3.9] – saraksts. 

- Pārreģistrācijas [3.10]– saraksts. 

- Iepriekšējie nosaukumi [3.11] – saraksts. 

- Iepriekšējās adreses[3.12] – saraksts. 

- Iepriekšējās komercdarbību formas [3.13] – saraksts. 

- Mātes uzņēmumi (filiālēm) [3.14] – saraksts. 

- Filiāles [3.15] – saraksts. 

- Personas [3.16]  – saraksts. 

- Dalībnieki [3.17]  – saraksts. 

- Pārstāvji (ārvalsts komersantam vai organizācijai) [3.18] – saraksts. 

- Prokūras [3.19] – saraksts. 

- Patieso labuma guvēju speciālie statusi [3.20] – saraksts. 

- Patiesie labuma guvēji [3.21] – saraksts. 

- Nodrošinājuma līdzekļi [3.22] – saraksts. 

- Komercdarbības informācija [3.23] – saraksts. 

- Šķīrējtiesu dati [3.23.5] – elements. 

- Reliģisko organizāciju dati [3.25] – elements. 

- Politisko organizāciju dati [3.26] – elements. 

- Papildinformācija [3.28] – saraksts. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 41203058969 Varchar(11)  

 

Reģistrācijas numurs 

registrationNumberAssigne

dOn 

2016-09-02 Date 

 

Datums, kad VID piešķīris NMR kodu  

status REGISTERED Varchar(250) 

 

Klasifikatora tips – “statuss”. Iespējamas 

šādas vērtības: 

REGISTERED - Reģistrēts 

REMOVED - Izslēgts no reģistra 

ANNULLED - Anulēts ieraksts 

Ja vērtība ir ‘REMOVED’ vai ‘ANNULED’, 

tad obligāti ir jābūt norādītām 

‘removedOn’. 

Ja vērtība ir ‘REMOVED’, tad obligāti ir 

jābūt izslēgšanas ierakstam (liquidation) 

vai reorganizācijas ierakstam 

(reorganization). 

Ieraksts ir stājies spēkā (viens no) - 

Likvidācijas: 

“completionExpectedOn” – tukšs 

“resultType”=”LIQUIDATED” 

“removedOn” – tukšs 

Reorganizācijas: 

“date” – mazāks vai vienāds ar šodienu 

“type” – nav tukšs 

statusDetails null Varchar(250) 

 

Statusa detalizācija. Klasifikatora tips – 

“statuss_details”. 

Iespējamas tikai vērtības: 

REORGANIZED - Tiesību subjekts izslēgts 

no reģistra reorganizācijas rezultātā; 

IN_LIQUIDATION - Tiesību subjektam 

uzsākts likvidācijas process.  
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

sepaCreditorId LV38ZZZ41203

058969 

Varchar(18) SEPA identifikators - vienotās eiro 

maksājumu telpas maksājuma saņēmēja 

identifikators 

register COMMERCIAL char(100) Reģistrs. Klasifikators [4.1]. 

type LIMITED_LIABI

LITY_COMPAN

Y_SIA 

text 

  

Tiesiskā forma. Klasifikatora tips  - 

“legal_form”. 

legalName Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

\"FANTĀZIJA\" 

Varchar(250) 

 

Pilnais nosaukums  

cleanedShortName  FANTAZIJA Varchar(250) Saīsinātais nosaukums. Lauks , kas satur 

‘nosaukums’, kas  pielāgots meklēšanai 

bez latviešu burtiem 

registeredOn 2016-09-02 Date Legal Entity sarakstā iekļaušanas datums 

removedOn null Date 

 

Izslēgšanas datums no saraksta 

Var būt aizpildīts tikai, ja ‘status’ ir 

‘ANNULED’ vai ‘REMOVED’. Attiecas uz 

vēsturiskajiem datiem. 

lastModifiedAt 2018-06-

07T13:46:14+0

3:00 

Datetime 

 

Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

address   Juridiskā adrese. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.29.1] 

links   Links. Elements [3.2] 

specialStatuses[] 

 

  Objekta speciālie statusi. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.3] 

formationDetails   Dibināšanas informācija. Elements. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

Struktūra aprakstīta [3.4] 

activitiesDetails   Darbības veidi/mērķi. Saraksts.  

Satur Nace darbības veidus un/vai 

Darbības jomas. 

Struktūra aprakstīta [3.5] 

reorganizations[]   Reorganizācijas. Saraksts.  

Satur Reorganizācijas subjektus un 

Reorganizācijas objektus. 

Struktūra aprakstīta [3.6] 

liquidations[]   Likvidācijas. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.7] 

suspensionsOfActivities[]   Darbības apturēšanas. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.8] 

prohibitionsOfActivities[]   Darbības liegumi. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.9] 

reregistrations[]   Pārreģistrācijas. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.10] 

previousNames[]   Iepriekšējie nosaukumi. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.11] 

previousAddresses[]   Iepriekšējās adreses. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.12] 

previousLegalForms[]   Iepriekšējās komercdarbību formas. 

Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.13] 

branchOf[]   Mātes uzņēmumi. Saraksts. 

Satur datus par Juridiskām personām. 

Struktūra aprakstīta [3.14] 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

branches[]   Filiāles. Saraksts. 

Satur datus par Juridiskām personām. 

Struktūra aprakstīta [3.15] 

officers[]   Amatpersonas. Saraksts. Satur datus par 

Fiziskām personām, Juridiskām 

personām, kā arī pārstāvību apjomu. 

Struktūra aprakstīta[3.16] 

members[]   Dalībnieki. Saraksts. Satur datus par 

Fiziskām personām, Juridiskām 

personām, dalībnieku ieguldījuma daļām 

un EEIG informāciju. 

Struktūra aprakstīta[3.17] 

representatives[]   Pārstāvji (ārvalsts komersantam vai 

organizācijai). Saraksts. Satur datus par 

Fiziskām personām. 

Struktūra aprakstīta [3.18] 

procurations[]   Prokūras. Saraksts. Satur datus par 

Tiesībām rīkoties ar nekustamo īpašumu, 

Pārstāvības tiesībām un Prokūristiem. 

Struktūra aprakstīta [3.19] 

beneficialOwnershipStatus[]   Patieso labuma guvēju speciālie statusi. 

Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.20] 

beneficialOwners[]   Patiesie labuma guvēji. Saraksts. Satur 

datus par fiziskajām personām un 

kontroles veidiem.  

Struktūra aprakstīta[ 3.21] 

securingMeasures[]   Nodrošinājuma līdzekļi. Saraksts. Satur 

Nodrošinājuma līdzekļu piemērotāju  un 

Liegumus uz kapitāla daļām.  

Struktūra aprakstīta [3.22] 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

commercialEntityDetails   Komercdarbības informācija. Saraksts. 

Satur datus par ierobežotiem partneru 

ieguldījumiem, Pašu kapitālu, 

Izšķirošajām ietekmēm, kā arī papildus 

informāciju ZS.  

Struktūra aprakstīta [3.23] 

arbitrationCourtDetails   Šķīrējtiesas. Elements.  

Struktūra aprakstīta [3.23.5] 

religiousEntityDetails   Reliģiskās organizācijas. Elements. Satur 

pārreģistrāciju datus. 

Struktūra aprakstīta [3.25] 

politicalOrganizationDetails   Politiskās organizācijas. Elements. Satur 

Politisko organizāciju teritoriālās 

struktūrvienības.  

Struktūra aprakstīta [3.26] 

variousNotices[]   Dažādas piezīmes. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.28] 

3.1.1 Tiesību subjekta PPI ieraksts 

Publisko personu un iestāžu (PPI) galvenais ieraksts.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Adrese [3.29.1] – elements. 

- Reorganizācijas [3.6.3] – saraksts. 

- Likvidācijas [3.7.1] – saraksts. 

- Iepriekšējie nosaukumi [3.11] – saraksts. 

- Iepriekšējās adreses [3.12] – saraksts. 

- Amatpersonas [3.16] – saraksts. 

- PPI subjektam specifiskā informācija [3.27] – elements. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 92000000008 Char(11)  Reģistrācijas numurs 
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Lauks  Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumberAss

ignedOn 

null Date Datums, kad VID piešķīris NMR kodu  

status REGISTERED Varchar(250) 

 

Iespējamas tikai vērtības: 

REGISTERED – Reģistrēts 

REMOVED - Izslēgts no reģistra 

ANNULLED - Anulēts ieraksts 

Ja vērtība ir ‘REMOVED’ vai ‘ANNULED’, 

tad obligāti ir jābūt norādītām 

‘removedOn’. 

Ja vērtība ir ‘REMOVED’, tad obligāti ir 

jābūt aktuālam izslēgšanas ierakstam 

(liquidation) vai reorganizācijas ierakstam 

(reorganization). 

Ieraksts ir stājies spēkā (viens no) - 

Likvidācijas: 

“completionExpectedOn” – tukšs 

“resultType”=”LIQUIDATED” 

“removedOn” – tukšs 

Reorganizācijas: 

“date” – mazāks vai vienāds ar šodienu 

“type” – nav tukšs  

statusDetails IN_LIQUIDATION Varchar(250) 

 

Statusa detalizācija 

Iespējamas tikai vērtības: 

REORGANIZED - Tiesību subjekts izslēgts 

no reģistra reorganizācijas rezultātā 

IN_LIQUIDATION - Tiesību subjektam 

uzsākts likvidācijas process 

name Apakš iestāde nr1 

12.01.2018 

Varchar(250) 

 

Nosaukums  
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Lauks  Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

cleanedShortName  APAKS IESTADE 

NR1 12.01.2018 

Varchar(250) 

 

Lauks, kas satur ‘nosaukums’, kas  

pielāgots meklēšanaitajā aizstājot latviešu 

specifiskos burtus ar latīņu burtiem 

register PUBLIC_PERSONS 

_INSTITUTIONS 

varchar(250) 

 

Reģistrs 

Iespējama tikai vērtība 

”PUBLIC_PERSONS_INSTITUTIONS”, 

ieraksti ar citu vērtību netiek apstrādāti 

type PUBLIC_BODY varchar(250)  

 

Tips  

Iespējama tikai vērtība ”PUBLIC_BODY”, 

ieraksti ar citu vērtību netiek apstrādāti  

registeredOn 2018-01-31 Date PPI sarakstā iekļaušanas datums 

removedOn null Date 

 

Izslēgšanas datums no saraksta 

Var būt aizpildīts tikai, ja ‘status’ ir 

‘ANNULED’ vai ‘REMOVED’ 

lastModifiedAt 2018-01-

29T22:00:00Z 

Datetime 

 

Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

address   Juridiskā adrese. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.29.1] 

reorganizations[]   Reorganizācijas. Saraksts 

Struktūra aprakstīta [3.6.3] 

liquidations[]   Izslēgšanas. Sarakts 

Struktūra aprakstīta [3.7.1] 

previousNames[]   Iepriekšējie nosaukumi. Tikai vēsturisko 

datu vaicājumā. Saraksts 

Struktūra aprakstīta [3.11] 

previousAddresses[]   Iepriekšējās adreses. Tikai vēsturisko datu 

vaicājumā. Sarakts 

Struktūra aprakstīta [3.12] 

officers[]   Amatpersonas. Saraksts 
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Lauks  Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

Struktūra aprakstīta [3.16.1] 

publicAuthorityDetails    PPI subjektam specifiskā informācija. 

Šī sadaļa ir vienmēr norādīta. Elements 

Struktūra aprakstīta nodaļā [3.27] 

3.2 Saites (links) 

Elements. Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1], Publisko 

personu un iestāžu (PPI) galvenajā ierakstā [3.1.1], kā arī struktūrās entitiesSubjects 

[3.6.1], entitiesObjects [3.6.2], entitiesInvolved [3.6.3.1], LegalEntityBasic [3.29.3] un 

dependentEntity [3.23.3.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

self  self": "/legal-

entity/40103475473 

 text Tiesību subjekta URL 

commercialPledges    text Tiesību subjekta  komercķīlu 

(history) saraksta URL 

insolvency    text Tiesību subjekta maksātnespēju 

(history) saraksta URL 

annualReports    text Tiesību subjekta gada pārskatu 

saraksta URL 

publicDocuments    text Tiesību subjekta publisko 

dokumentu saraksta URL 

restrictedDocuments  text Tiesību subjekta ierobežotas 

pieejamības dokumentu 

saraksta URL 

massMedia   text Tiesību subjekta saistīto masu 

mediju saraksta URL 

publicPrivatePartnerships   text Tiesību subjekta privāto un 

publisko partnerattiecību 

saraksta URL 
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3.3 LE speciālie statusi  (specialStatuses) 

Tiesību subjekta speciālo statusu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 

 

int Ieraksta identifikators  

type SIGNIFICANT_TO_NATIONAL_SECURITY text Speciālā statusa veids. 

Klasifikatora tips – 

“various_status”. 

dateFrom 

 

Date Datums No 

dateTo  Date Datums Līdz 

registeredOn 

 

Date Ieraksta spēkā stāšanās 

datums 

removedOn   Date Ieraksta izslēgšanas 

datums 

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.4 Dibināšanas informācija  (formationDetails) 

Tiesību subjekta dibināšanas informācija. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1].  

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 objects Grupas darbības 

mērķis ir atvieglot 

tās dalībnieku 

saimniecisko 

darbību un 

uzlabot vai vairot 

šīs darbības 

rezultātus. 

 Varchar(250)  Dibināšanas mērķi, darbības veidi 

(attiecas tikai uz EIG). 
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 durationUntilObjectsAchieved false boolean  Pazīme, ka objekts nodibināts līdz 

mērķis sasniegts 

 durationUntil 

 

Date  Atļauja līdz 

 durationIndefinite false boolean  Pazīme, ka objekta darbības laiks 

ir beztermiņa 

establishedOn  Date Dibināšanas datums (attiecas uz 

regtype ‘B’, ‘R’, ‘P’). 

dateOfEffectiveArticles 

OfAssociation 

 Date Statūtu parakstīšanas datums (if 

regtype = K or (regtype = 'U' and 

(type = 'KB' or 'SIA' or 'AS'))). 

registrationTermUntil  Date Reģistrācijas termiņš (reliģiskām 

organizācijām). 

registrationRenewedOn 

 

Date  Pārreģistrēšanas datums 

(reliģiskām organizācijām). 

3.5 Darbības veidi/mērķi  (activitiesDetails) 

Legal Entity ieraksta darbības veidu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Nace darbības veidi (naceTypes) [3.5.1] – saraksts. 

- Darbības jomas (areasOfActivityOfAssociationsFoundations) [3.5.2] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

goals[] Pasludināt Dieva Vārdu 

un svinēt Sakramentus; 

regulāri noturēt 

dievkalpojumus 

Varchar(250) Mērķi 

typesOfActivity[] piena ražošana, 

pārstrāde, realizācija 

Varchar(250) Galvenie darbības veidi 

territoryOfActivity Latvijas Republika    Varchar(250) Darbības teritorija (reliģiskām 

organizācijām). 

naceTypes[] 

  

Nace darbības veidi. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.5.1] 
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areasOfActivityOf 

AssociationsFoundations[] 

  

Darbības jomas. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.5.2] 

3.5.1 Nace darbības veidi (naceTypes) 

Nace darbības veidi. Izmanto struktūrā ‘activitiesDetails’ [3.5]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 90029213 int Ieraksta identifikators  

naceCode 45.3 Varchar(5) NACE kods 

registeredOn 

 

Date Ieraksta spēkā stāšanās datums.  

removedOn 

 

Date Ieraksta izslēgšanas datums 

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.5.2 Darbības jomas (areasOfActivityOfAssociationsFoundations) 

Darbības jomas. Izmanto struktūrā ‘activitiesDetails’ [3.5]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 1640 int Ieraksta identifikators  

type NATURE_PROTECTION text Darbības jomas kods. 

Klasifikatora tips – 

“area_of_activity”. 

dateFrom 

 

Date Datums, kad pievienots 

dateTo 

 

Date Datums, kad izslēgts 

registeredOn  Date Ieraksta spēkā stāšanās datums 

removedOn  Date Ieraksta izslēgšanas datums 

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 
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3.6 Reorganizācijas LE (reorganizations) 

Tiesību subjekta reorganizāciju saraksts. Saraksts var būt tukšs. Ja LE ieraksta lauka 

‘status’ vērtība ir ‘REMOVED’, tad ir jābūt vismaz vienam aktuālam likvidācijas vai 

reorganizācijas ierakstam (lauks ‘status’ ir aprakstīts LE ieraksta lauku aprakstā [3.1]). 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Satur sekojošas struktūras, sekojot “subjekts -> predikāts (reorganizācijas process) -> 

objekts” modelim: 

- Reorganizācijas subjekti (entitiesSubjects) [3.6.1] – saraksts. 

- Reorganizācijas objekti (entitiesObjects) [3.6.2] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 

 

int Ieraksta identifikators  

type SEPARATION Varchar(100)  Reorganizācijas veids. Klasifikatora tips – 

“reorganization”. Iespējamas tikai šādas 

vērtības:  

MERGER – Saplūšana 

SEPARATION – Nodalīšana 

ACQUISITION – Pievienošana 

DIVISION – Sašķelšana 

TRANSFORMATION – Pārveidošana 

OTHER - Cits 

registeredOn 2011-11-11 Date Reorganizācijas ieraksta izdarīšanas 

datums 

removedOn  Date Reorganizācijas 

pārtraukšanas/atcelšanas datums 

(pašlaik lietots tikai PPI subjektiem) 

lastModifiedAt  DateTime Pēdējo izmaiņu datums un laiks (pašlaik 

lietots tikai PPI subjektiem).  

isAnnulled  boolean Vai ieraksts anulēts (vēl netiek lietots). 

entitiesSubjects[]   Reorganizācijas subjekts. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.6.1] 

entitiesObjects[]   Reorganizācijas objekts. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.6.2] 
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3.6.1 Reorganizācijas subjekts (entitiesSubjects) 

Sabiedrība, kas uzsāk reorganizācijas procesu. 

Satur struktūru Saites ‘links’ [3.2] - elements. 

Izmanto struktūrā ‘reorganizations’ [3.6]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 40003265871 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 

externalObjectNumber  Varchar(10) Ārējā objekta reģistrācijas 

numurs.  

foreignRegistrationNumber 007000020 Varchar(9) Ārzemju uzņēmuma 

reģistrācijas numurs.  

name IK \"BALTIC 

INTERMET\ 

Varchar(250) JP nosaukums 

currentName Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

\"BALTIC INTERMET\ 

Varchar(250) JP pilnais pašreizējais 

nosaukums 

address Jāņa 2, Daugavpils Varchar(120) JP juridiskā adrese 

 country  LV  Varchar(2) JP reģistrācijas valsts 

links   Noteiktas vērtības (self) no 

saišu saraksta. Struktūra 

aprakstīta [3.2] 

3.6.2 Reorganizācijas objekts (entitiesObjects) 

Sabiedrība, kas noslēdz reorganizācijas procesu. 

Satur struktūru Saites ‘links’ [3.2] - elements.  

Izmanto struktūrā ‘reorganizations’ [3.6]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 40003892822 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 

externalObjectNumber  Varchar(10) Ārējā objekta reģistrācijas numurs.  
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foreignRegistrationNumber 007000020 Varchar(9) Ārzemju uzņēmuma reģistrācijas 

numurs.  

name IK \"BALTIC IMETAL\ Varchar(250) JP nosaukums 

currentName SIA \"BALTIK IM\ Varchar(250) JP pilnais pašreizējais nosaukums 

address Jura 2, Daugavpils Varchar(120) JP juridiskā adrese 

 country  LV  Varchar(2) JP reģistrācijas valsts 

links   Elements. Satur atbilstošos laukus 

(self) no  struktūras “Saites”, kura 

aprakstīta [3.2] 

3.6.3 Reorganizācijas PPI (reorganizations) 

Tiesību subjekta PPI ieraksta reorganizāciju saraksts. Sarakts var būt tukšs. Ja PPI 

ieraksta lauka ‘status’ vērtība ir ‘REMOVED’, tad ir jābūt vismaz vienam aktuālam 

likvidācijas vai reorganizācijas ierakstam (lauks ‘status’ ir aprakstīts LE ieraksta lauku 

aprakstā [3.1]). 

Satur sekojošas struktūras: 

- Tiesību akts ‘legalAct’ [3.29.2] – elements. 

- Reorganizācijā iesaistītie subjekti ‘entitiesInvolved’ [3.6.3.1] – saraksts. 

Šī struktūra tiek izmantota galvenajā PPI ierakstā [3.1.1]. 

Lauks  Piemēra  dati Datu tips  Piezīmes 

id 2 bigint  

type MERGER Varchar(100) 

 

Reorganizācijas veids. Klasifikatora tips – 

“reorganization”. Iespējamas tikai šādas 

vērtības:  

MERGER – Saplūšana 

SEPARATION – Nodalīšana 

ACQUISITION – Pievienošana 

DIVISION – Sašķelšana 

TRANSFORMATION – Pārveidošana 

OTHER - Cits 
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date  Date Reorganizācijas datums. Var būt datums 

nākotnē, kad reorganizācija tiek plānota 

result Aglonas 

internātvidusskola 

beidz eksistēt 

text Reorganizācijas sekas 

registeredOn 2018-01-31 Date Reorganizācijas reģistrācijas datums 

removedOn  Date Reorganizācijas pārtraukšanas/atcelšanas 

datums 

lastModifiedAt  DateTime Ieraksta pēdējās labošanas datums un laiks 

legalAct   Reorganizācijas tiesību akts. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.29.2] 

entitiesInvolved[]   Reorganizācijā iesaistītie subjekti. Saraksts 

Struktūra aprakstīta [3.6.3.1] 

3.6.3.1 Reorganizācijā iesaistītie subjekti (entitiesInvolved) 

Reorganizācijā iesaistīto subjektu sarakts. Sarakts var būt tukšs. 

Sarakstā nav pazīmes, ka iesaistītais subjekts tiek/tiks likvidēts reorganizācijas gaitā. 

Satur struktūru ‘links’ [3.2] - elements. 

Šī struktūra tiek izmantota struktūrā  ‘reorganizations’ (PPI) [3.6.3]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

registrationNumber 90000270634 Varchar(11) Subjekta reģistrācijas numurs 

currentName Latvijas 

Republikas 

Uzņēmumu 

reģistrs 

Varchar(250) Subjekta nosaukums 

links   Elements. Satur atbilstošos laukus (self) no  

struktūras “Saites”, kura aprakstīta [3.2] 
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3.7 Likvidācijas (liquidations) 

Tiesību subjekta likvidāciju saraksts. Saraksts var būt tukšs. Ja lauka ‘status’ vērtība ir 

‘REMOVED’, tad sarakstā ir jābūt vismaz vienam atbilstošam likvidācijas vai 

reorganizācijas ierakstam  (lauks ‘status’ ir aprakstīts LE ieraksta lauku aprakstā [3.1]). 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 900139786 int Ieraksta identifikators 

type LIQUIDATION Varchar(20) Likvidācijas procesa veids. 

Klasifikatora tips – 

“liquidation_suspension_prohibition”. 

startedOn 

 

Date Likvidācijas procesa uzsākšanas 

datums 

endedOn 

 

Date likvidācijas procesa izbeigšanas 

datums 

groundsForLiquidation ID NP Rīgas 

Latgales 

priekšpilsētas 

klientu 

apkalpošanas 

centra 20.02.2014. 

lēmums 

Nr.8.43.1/10131 

text Likvidācijas procesa uzsākšanas 

pamatojums 

groundsForContinuation Uzņēmumu reģistra 

Galvenā valsts 

notāra 

10.09.2015.lēmums 

Nr.1-5/0 

text Likvidācijas izbeigšanas pamatojums 

resultType IN_PROGRESS Varchar(250) Likvidācijas rezultāts. Klasifikatora tips 

– 

“liquidation_suspension_prohibition_r

esult”.  

registeredOn  Date Likvidācijas reģistrācijas datums 

removedOn  Date Ieraksta izslēgšanas datums. (Ja šis 

datums ir aizpildīts, tad ieraksts vairs 

nav aktuāls/ vairs nav spēkā.) 
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lastModifiedAt  Datetime Ieraksta pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.7.1 Likvidācijas PPI (liquidations) 

Tiesību subjekta PPI likvidāciju saraksts. Saraksts var būt tukšs. Ja lauka ‘status’ vērtība 

ir ‘REMOVED’, tad sarakstā ir jābūt vismaz vienam atbilstošam likvidācijas vai 

reorganizācijas ierakstam  (lauks ‘status’ ir aprakstīts PPI ieraksta lauku aprakstā 

[3.1.1]).  

Satur struktūru ‘legalAct’ [3.29.2] - elements. 

Struktūru izmanto galvenajā PPI ierakstā [3.1.1]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

id 4 bigint Ieraksta identifikators 

type LIQUIDATION Varchar(20) 

 

Izslēgšanas tips. PPI subjektam tikai viens 

veids iespējams –  

LIQUIDATION 

startedOn  Date Likvidācijas uzsākšanas datums 

completionExpectedOn  Date Likvidācijas datums (paredzamais). Pie 

pabeigtas likvidācijas, šis ir null 

endedOn  Date Likvidācijas pabeigšanas datums 

resultType LIQUIDATED Varchar(250) 

 

Likvidācijas rezultāts, ja likvidācija 

pabeigta. Iespējamās vērtības: 

LIQUIDATED – likvidēts 

CANCELLED - pārtraukts 

registeredOn 2018-01-31 Date 

 

Likvidācijas reģistrācijas datums 

removedOn  Date 

 

Ieraksta izslēgšanas datums. (Ja šis datums 

ir aizpildīts, tad ieraksts vairs nav aktuāls/ 

vairs nav spēkā.) 
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lastModifiedAt 2018-02-

09T16:23:51.66

9734Z 

Datetime 

 

Ieraksta pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

legalAct   Tiesību akts likvidācijas pamatā. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.29.2]  

changes[]   Elements. Liquidations ierakstu vēsture. 

Tikai vēsturisko datu vaicājumā. 

3.8 Darbības apturēšanas  (suspensionsOfActivities) 

Tiesību subjekta darbības apturēšanu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 900126901  int  Ieraksta identifikators 

type ACTIVITY_SUSPENDED Varchar(100)  Likvidācijas procesa veids. 

Klasifikatora tips – 

“liquidation_suspension_ 

prohibition”.  

Iespējami šādi veidi –  

ACTIVITY_SUSPENDED 

ACTIVITY_SUSPENDED_BY_COURT 

ECONOMIC_ACTIVITY_SUSPENDED  

startedOn 

 

Date darbības apturēšanas datums 

endedOn 

 

Date darbības izbeigšanas vai 

turpināšanas reģistrēšanas datums 

groundsForSuspension “Valsts ieņēmumu 

dienesta 24.04.2014. 

lēmums Nr.8.45.1/L-

11566” 

vai 

text Darbības apturēšanas  

pamatojums 
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"09.12.2015 

Dalībnieka lēmums"  

groundsForRenewal Valsts ieņēmumu 

dienesta 17.09.2014. 

lēmums Nr.8.72.2/L-

24540 

text Darbības atjaunošanas  

pamatojums 

resultType ECONOMIC_ACTIVITY 

_RESTORED 

Varchar(100) Saimnieciskās darbības 

apturēšanas rezultāts. Klasifikatora 

tips – “liquidation_suspension_ 

prohibition_result”. 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime  Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.9 Darbības liegumi  (prohibitionsOfActivities) 

Tiesību subjekta ieraksta darbības liegumu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 900147811  int  Ieraksta identifikators.  

type PROHIBITION_ON_PUBLIC 

_ACTIVITY 

Varchar(100)  Likvidācijas procesa veids. 

Klasifikatora tips – 

“liquidation_suspension_ 

prohibition”.  

Iespējams šāds veids – 

PROHIBITION_ON_PUBLIC 

_ACTIVITY  

startedOn  Date darbības lieguma reģistrēšanas 

datums 

endedOn 

 

Date darbības izbeigšanas vai 

turpināšanas reģistrēšanas datums 
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groundsForProhibition 09.11.2015. Daugavpils 

tiesas spriedums lietā Nr. 

C12266915 par 

aizliegumu partijai veikt 

publisko darbību. 

text Lieguma piemērošanas 

pamatojums 

groundsForEnding 

Prohibition 

18.05.2016. Daugavpils 

tiesas spriedums lietā Nr. 

C12266915 par partijas 

darbības izbeigšanu 

text Darbības atjaunošanas  

pamatojums 

resultType CANCELLED Varchar(100) Saimnieciskās darbības lieguma 

rezultāts. Klasifikatora tips – 

“liquidation_suspension_ 

prohibition_result”. 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Date Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.10 Pārreģistrācijas  (reregistrations) 

Tiesību subjekta pārreģistrāciju saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 date   Date Pārreģistrācijas datums 

 register POLITICAL_PARTIES  Varchar(250) Iepriekšējā reģistra publiskais 

kods. 

3.11 Iepriekšējie nosaukumi  (previousNames) 

Tiesību subjekta iepriekšējo nosaukumu saraksts. Attiecas uz vēsturiskajiem datiem. 

Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1] un galvenajā PPI ierakstā 

[3.1.1]. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id 90006526  int  Ieraksta identifikators 

 name  Privatizējamā valsts akciju 

sabiedrība \"LATVENERGO\ 

Varchar(250)  Iepriekšējais nosaukums 

(pilnais) 

registeredOn 

 

Date Datums, kad nosaukums 

reģistrēts  

removedOn 

 

Date Datums, kad nosaukums 

vairs nav aktuāls 

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.12 Iepriekšējās adreses  (previousAddresses) 

Tiesību subjekta iepriekšējo adrešu saraksts. Attiecas uz vēsturiskajiem datiem. 

Saraksts var būt tukšs. 

Satur struktūru ‘address’[ 3.29.1] - elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1] un galvenajā PPI ierakstā 

[3.1.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  90131149  int  Ieraksta identifikators 

 address Rīga, Cēsu iela 31 k-3  Adrese. Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.29.1] 

registeredOn   Date Adreses spēkā stāšanās datums 

removedOn 

  Date Datums, ar kuru adrese vairs nav 

spēkā 

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 
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3.13 Iepriekšējās komercdarbību formas  

(previousLegalForms) 

Tiesību subjekta iepriekšējo komercdarbību formu saraksts. Attiecas uz vēsturiskajiem 

datiem.  Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1].  

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 type PUBLIC_LIMITED_COMPANY_AS Varchar(250) 

   

Iepriekšējā tiesiskā forma. 

Klasifikatora tips  - 

“legal_form”. 

 register COMMERCIAL Varchar(100)   Iepriekšējais reģistrs. 

Klasifikators [4.1]. 

registeredOn 

 

Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn   Date Izslēgšanas datums 

lastModifiedAt 

  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.14 Mātes uzņēmumi (branchOf) 

Tiesību subjekta filiāles mātes uzņēmumu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur struktūru ‘legalEntityBasic’ [3.29.3] - elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  92472836  int  Ieraksta identifikators 

 dateFrom    Date  Datums No 

 dateTo    Date  Datums Līdz 

 legalEntity     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.29.3] 

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 
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isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.15 Branches 

Tiesību subjekta filiāļu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur struktūru ‘legalEntityBasic’ [3.29.3] - elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  10000296  int  Ieraksta identifikators 

 dateFrom    Date  Datums No 

 dateTo    Date  Datums Līdz 

 legalEntity     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.29.3] 

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.16 Amatpersonas (officers) 

Tiesību subjekta personu/amatpersonu saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.29.3] – elements. 

- Pārstāvības tiesības ‘rightsOfRepresentation’ [3.29.6]- saraksts. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  91442070  int  Ieraksta identifikators 

 naturalPerson     Fiziskas personas dati. Elements. 

Satur atbilstošos laukus no  
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struktūras “Fiziska persona“, kura 

aprakstīta [3.29.5] 

 legalEntity   Tiesību subjekta dati (Likvidācijas 

gadījumā likvidators var būt 

juridiska persona). Elements. 

Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.29.3] 

 rightsOfRepresentation      Pārstāvības tiesības. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.29.6] 

appointedOn   Date  Amatpersonas iecelšanas 

datums 

termUntil  Date Pilnvaru termiņa gala datums 

(tikai PPI subjektiem) 

resignedOn  Date Atjaunošanas datums 

position CHAIR_OF_BOARD Varchar(250) Amats. Klasifikatora tips  - 

“position”. 

positionDetails Galvenais 

grāmatvedis 

Varchar(250) 

 

Amatpersonas amats detalizēti. 

Tas papildina “position”, īpaši 

gadījumos, ja amats nav 

klasifikatorā. 

governingBody EXECUTIVE_BOARD Varchar(250) Institūcija, piemēram, valde vai 

padome. Klasifikatora tips  - 

“governing_body”. 

note Ziņas par personas 

dzīvesvietas adresi 

izslēgtas 01.07.2011., 

pamatojoties uz 

Komerclikuma 

Pārejas noteikumu 

23.punktu 

text Piezīmes 

registeredBecauseOf DATA_CHANGES Varchar(250) Ierakstīšanas veids. Klasifikatora 

tips  - 

“registration_removal_reason”. 

removedBecauseOf ERROR_CORRECTION Varchar(250) Atcelšanas veids. Klasifikatora 

tips  - 

“registration_removal_reason”. 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 
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removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

changes[]    ‘officers’ ierakstu vēsture. Tikai 

vēsturisko datu vaicājumā. 

3.16.1 Amatpersonas PPI (officers) 

PPI ieraksta amatpersonu saraksts. Saraksts var būt tukšs speciālajos gadījumos 

(piem., “Latvijas Republikas Saeima” ). 

Satur struktūru Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5] – elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā PPI ierakstā [3.1.1]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

id 10022 bigint Ieraksta identifikators 

naturalPerson   Fiziskas persona dati. Var būt tikai struktūra 

‘naturalPerson’. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.29.5] 

appointedOn 2018-04-01 Date 

 

Datums, ar kuru stājas spēkā amatpersonas 

pilnvaras. Var būt nākotnes datums. 

termUntil  Date Pilnvaru termiņa gala datums 

resignedOn  Date 

NULL 

Datums, kad amatpersona atbrīvota. 

position GENERAL_MA

NAGER 

Varchar(250) 

 

Iespējamās tikai šādas vērtības: 

GENERAL 

MANAGER 

Iestādes vadītājs 

ADMINISTRATI

VE MANAGER 

Iestādes 

administratīvais 

vadītājs 
 

positionDetails amata 

nosaukums 

Varchar(250) 

 

Amata nosaukums detalizēts 
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registeredOn  Date 

NULL 

Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date 

NULL 

Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime 

NULL 

Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

changes[]    ‘officers’ ierakstu vēsture. Tikai vēsturisko 

datu vaicājumā. 

3.17 Dalībnieki (members) 

Tiesību subjekta dalībnieku saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.29.2] – elements. 

- Dalībnieka ieguldījuma daļas ‘shareHolderDetails’ [3.29.6]- elements. 

- EEIG informācija ‘eeigPartyDetails’ [3.17.2]- elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  92204884  int  Ieraksta identifikators 

 dateFrom   Date  No 

 dateTo   Date  Līdz 

isPersonallyLiable true boolean Vai dalībnieks ir personiski 

atbildīgs (PS, KS). 

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos 

laukus no  struktūras “Fiziska 

persona“, kura aprakstīta [3.29.5] 
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 legalEntity 

  

Elements. Satur atbilstošos 

laukus no  struktūras “Juridiska 

persona”, kura aprakstīta [3.29.2] 

representative   Elements. Dalībnieka pārstāvja 

informācija. Satur laukus no  

struktūras “Fiziska persona“, kura 

aprakstīta [3.29.5] 

 shareHolderDetails     Dalībnieka ieguldījuma daļas. 

Elements. Satur Kopdaļu 

īpašnieku sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.17.1]  

eeigPartyDetails   EEIG informācija. Elements. 

Attiecas tikai uz EEIG reģistru. 

Struktūra aprakstīta [3.17.2] 

note  text Piezīmes 

registeredBecauseOf 

DATA_CHANGES Varchar(250) Iecelšanas veids. Klasifikatora tips 

– “registration_removal_reason”. 

removedBecauseOf 

ANNULLED Varchar(250) Atbrīvošanas veids. Klasifikatora 

tips – 

“registration_removal_reason”. 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai dalībnieks anulēts 

3.17.1 Dalībnieka ieguldījuma daļas (shareHolderDetails) 

Informācija par Dalībnieka ieguldījuma daļām. Elements.  

Satur struktūru ‘jointOwners’ [3.17.1.1] - saraksts.  

Izmanto struktūrā ‘members’ [3.17]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

numberOfShares 1067  Numeric(13,0) Dalībniekam piederošo daļu skaits 

shareNominalValue  28  Numeric(14,2) Daļas nominālvērtība 

shareCurrency  EUR  Varchar(3) Daļu vērtības valūta 
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inPercent  28.0126  Numeric(10,5) Daļu procentuālā daļa 

jointOwners     Kopdaļas īpašnieki. Saraksts. Satur 

informāciju no Fizisku vai Juridisku 

personu struktūras. Struktūra 

aprakstīta [3.17.1.1] 

3.17.1.1 Kopdaļas īpašnieki ‘jointOwners’ 

Informācija par ieguldījuma daļu kopīpašniekiem. Saraksts.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.29.3] – elements. 

Izmanto struktūrā ‘shareHolderDetails’ [3.17.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id    int  Ieraksta identifikators 

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos 

laukus no  struktūras “Fiziska 

persona“, kura aprakstīta [3.29.5] 

 legalEntity 

  

Elements. Satur atbilstošos 

laukus no  struktūras “Juridiska 

persona”, kura aprakstīta [3.29.2] 

registeredOn 

 

Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.17.2 EEIG informācija (eeigPartyDetails) 

EEIG informācija (attiecas tikai uz EEIG reģistru).  Elements. Izmanto struktūrā 

‘members’ [3.17]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 isReleasedFromPriorLiabilities  true boolean  Pazīme - biedram piešķirtais 

atbrīvojums no saistībām, kas 
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radušās pirms viņa uzņemšanas 

grupā;  

 mainLocationAddress  Polija, Varšava, Al. 

Jerozolimskie 123A 

 Varchar(250)  Vadības atrašanās vietas adrese 

 mainLocationCountry  PL   Varchar(3)  Vadības atrašanās vietas valsts 

3.18 Pārstāvji (ārvalsts komersanta vai organizācijas 

filiālei) -  (representatives) 

Tiesību subjekta pārstāvju saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur struktūru ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements.  

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id    int  Ieraksta identifikators 

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Fiziska persona“, 

kura aprakstīta [3.29.5] 

 appointedOn   Date Amatpersonas iecelšanas datums 

 resignedOn   Date Atjaunošanas datums 

 note   text Piezīmes 

registeredBecauseOf DATA_CHANGES Varchar(250) Iecelšanas veids. Klasifikatora tips 

– “registration_removal_reason”. 

removedBecauseOf DATA_CHANGES Varchar(250) Atbrīvošanas veids. Klasifikatora 

tips – 

“registration_removal_reason”. 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai anulēts 

3.19 Prokūras (procurations) 

Tiesību subjektam reģistrēto prokūru saraksts. Saraksts var būt tukšs. 
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Satur sekojošas struktūras: 

- Tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu ‘rightsOnImmovableProperty’ [3.19.1]  - 

elements. 

- Pārstāvības tiesības ‘rightsOfRepresentation’ [3.29.6]- saraksts. 

- Prokūristi ‘procurists’[3.19.2] – saraksts. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  90004085  int Ieraksta identifikators 

 rightsOnImmovableProperty     Tiesības rīkoties ar nekustamo 

īpašumu. Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.19.1] 

rightsOfRepresentation     Pārstāvības tiesības. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.29.6] 

procurists     Prokūristi. Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.19.2] 

dateFrom   Date Datums No 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Datums Līdz 

lastModifiedAt 

 Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled true boolean Vai anulēts 

3.19.1 Tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu 

(rightsOnImmovableProperty) 

Tiesību subjekta informācija par prokūristu tiesībām rīkoties ar nekustamo īpašumu. 

Elements. Izmanto struktūrā ‘procurations’ [3.19]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 mayAlienate  false boolean Pazīme par tiesībām atsavināt 

nekustamo īpašumu 

 mayPledge  true boolean Pazīme par tiesībām ieķīlāt 

nekustamo īpašumu 
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 mayEncumber  false boolean Pazīme per tiesībām apgrūtināt ar 

lietu tiesībām nekustamo īpašumu 

3.19.2 Prokūristi (procurists) 

Tiesību subjekta informācija par prokūristiem. Saraksts.  

Satur struktūru ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

Izmanto struktūrā ‘procurations’ [3.19] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  90004393  int Ieraksta identifikators 

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Fiziska persona“, 

kura aprakstīta [3.29.5] 

dateFrom    Date Datums No 

registeredOn 

 

Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled true boolean Vai anulēts 

3.20 Patieso labuma guvēju speciālie statusi  

(beneficialOwnershipStatus) 

Tiesību subjekta patieso labuma guvēju (PLG) speciālie statusi. Saraksts.  

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id    int Ieraksta identifikators  

 type BENEFICIAL_OWNER_CANNOT 

_BE_IDENTIFIED 

Varchar(250) PLG veids. Klasifikatora tips – 

“various_status”. Iespējami šādi 

PLG veidi: 

BENEFICIAL_OWNER_CONTROL 

_RESULTS_FROM_ 
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SHAREHOLDERS_STATUS 

 

BENEFICIAL_OWNER_CANNOT 

_BE_IDENTIFIED 

 

registeredOn   Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn 

 

Date Izslēgšanas datums.  

lastModifiedAt 

 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks.  

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.21 Patiesie labuma guvēji (beneficialOwners) 

Tiesību subjekta patiesie labuma guvēji (PLG). Saraksts.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

- Kontroles veidi  ‘meansOfControl ’ [3.21.1] – saraksts. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  90  int Ieraksta identifikators  

dateFrom   Date No datums 

dateTo   Date Līdz datumam 

isMinor false boolean Pazīme, ja PLG ir nepilngadīgs 

naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Fiziska persona“, 

kura aprakstīta [3.29.5] 

meansOfControl      Kontroles veidi. Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.21.1] 

note 17.05.2018. 

aktualizēts personas 

kods, pamatojoties 

uz Iedzīvotāju 

reģistra datiem 

text Piezīmes 
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registeredBecauseOf DATA_CHANGES Char(250) Sākuma datuma reģistrācijas 

veids. Klasifikatora tips – 

“registration_removal_reason”. 

removedBecauseOf DATA_CHANGES Char(250) Beigu datuma reģistrācijas veids. 

Klasifikatora tips – 

“registration_removal_reason”. 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai anulēts 

3.21.1 Kontroles veidi (meansOfControl) 

Tiesību subjekta PLG kontroles veidi. Saraksts.  

Satur struktūru ‘throughEntities’ [3.21.1.1]  - saraksts. 

Izmanto struktūrā ‘beneficialOwners’ [3.21]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  232  int Ieraksta identifikators  

natureOfControl AS_OWNER  Varchar(250) Kontroles veids. Klasifikatora 

tips – “nature_of_control”. 

natureOfControlSpecified       

throughEntities     Kontrole caur… Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.21.1.1] 

registeredOn 

 

Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Datums Līdz 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai anulēts 

3.21.1.1 Kontrole caur…caur (throughEntities) 

Informācija par personām, caur ko PLG realizē kontroli. Saraksts.  

Satur sekojošas struktūras: 
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- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.29.3] – elements. 

- Kontrole caur… ‘throughEntities’ [3.21.1.1]  - saraksts. 

Izmanto struktūrā ‘meansOfControl’ [3.21.1] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  233  int Ieraksta identifikators  

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Fiziska persona“, kura 

aprakstīta [3.29.5] 

 legalEntity 

  

Elements. Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Juridiska persona”, kura 

aprakstīta [3.29.3] 

throughEntities     Kontrole caur… caur… Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.21.1.1] 

registeredOn 

 

Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai anulēts 

3.22 Nodrošinājuma līdzekļi (securingMeasures) 

Tiesību subjektam reģistrētie nodrošinājuma līdzekļi. Saraksts. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Nodrošinājuma līdzekļa piemērotājs ‘imposedBy’ -  Juridiska persona 

‘LegalEntityBasic’ [3.29.3] – elements. 

- Liegumi uz kapitāldaļām ‘prohibitionOnMemberShareCapital’ [3.22.1]  - 

saraksts. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  90000578  int Ieraksta identifikators  
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type PROHIBITION Varchar(250) Piemērotā (atceltā) 

nodrošinājuma līdzekļa veids. 

Klasifikatora tips – 

“securing_measure”. 

typeDetails Piemērots 

aizliegums 

 Varchar(250) Piemērotā (atceltā) 

nodrošinājuma līdzekļa 

paveids.  

dateFrom   Date Nodrošinājuma uzlikšanas 

datums 

dateTo  Date Nodrošinājuma atcelšanas 

datums 

caseNumber 7.1.4/54298 Varchar(15) Dokumenta, uz kā pamata tiek 

veikta darbība ar 

nodrošinājuma līdzekli numurs 

imposedBy   Nodrošinājuma līdzekļa 

piemērotājs - Juridiska 

persona. Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.29.3] 

prohibitionOnMemberShareCapital   Liegumi uz kapitāldaļām. 

Elements. Struktūra aprakstīta 

[3.22.1] 

3.22.1 Liegumi uz kapitāla daļām (prohibitionOnMemberShareCapital) 

Tiesību subjektam reģistrētie liegumi uz kapitāla daļām. Elements.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.29.3] – elements. 

Izmanto struktūrā ‘securingMeasures’ [3.22]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Fiziska persona“, 

kura aprakstīta [3.29.5] 
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 legalEntity 

  

Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.29.3] 

noteOnRegistration  Piemērots aizliegums 

kapitāldaļu  

atsavināšanai, 

ieķīlāšanai un 

apgrūtināšanai, kā arī 

kustamā manta, kas 

reģistrēta kā 

komercķīla, tiek 

apķīlāta 

text Dokumenta, uz kā pamata tiek 

veikta darbība ar nodrošinājuma 

līdzekli (piemērots), saturs 

noteOnRemoval   text Dokumenta, uz kā pamata tiek 

veikta darbība ar nodrošinājuma 

līdzekli (atcelts), saturs 

registeredOn   Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn   Date Datums Līdz 

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai anulēts 

3.23 Komercdarbības informācija  

(commercialEntityDetails) 

Tiesību subjekta komercdarbības informācija. Elements.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Ierobežots partneru ieguldījums ‘limitedPartnerContribution’ [3.23.1]  - 

elements. 

- Pašu kapitāls ‘equityCapitals’ [3.23.2] – elements. 

- Izšķirošā ietekme ‘decisiveInfluenceNotices’ [3.23.3] – saraksts. 

- Zemnieku saimniecības dati ‘farmDetails’ [3.23.4] – elements. 

- Maksātnespējas ‘insolvencies’[3.23.5] - saraksts 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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 limitedPartnerContribution     Ierobežots partneru 

ieguldījums 

(Komandītsabiedrībām). 

Elements. Struktūra aprakstīta 

[3.23.1] 

 equityCapitals[]     Pašu kapitāls. Elements. 

Struktūra aprakstīta[3.23.2] 

 decisiveInfluenceNotices[]     Izšķirošā ietekme. Saraksts. 

Satur valdošos un atkarīgos 

uzņēmumus. Struktūra 

aprakstīta [3.23.3] 

 farmDetails     Zemnieku saimniecības dati. 

Elements. Satur zemes 

īpašumtiesību izmaiņas. 

Struktūra aprakstīta [3.23.4] 

insolvencies   Maksātnespējas. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.23.5] 

3.23.1 Ierobežots partneru ieguldījums (limitedPartnerContribution) 

Informācija par ierobežotu partneru ieguldījumu. Elements.  

Izmanto struktūrā ‘commercialEntityDetails’ [3.23]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

amount 142287.18  Numeric(14,2) Summa 

currency  EUR  Varchar(3) Vērtības valūta 

3.23.2 Pašu kapitāls (equityCapitals) 

Informācija par pašu kapitālu. Elements.  

Izmanto struktūrā ‘commercialEntityDetails’ [3.23]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  92554215  int Ieraksta identifikators  

type 

 INVESTMENT  Varchar(250)  Pamatkapitāla veids. Klasifikatora 

tips – “capital”. 
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amount  2845  Numeric(14,2) Summa 

currency  EUR  Varchar(3) Vērtības valūta 

numberOfShares 2845  Numeric(13,0) Dalībniekam piederošo daļu skaits 

shareNominalValue 1  Numeric(14,2) Daļas nominālvērtība 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Datums Līdz 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai anulēts 

3.23.3 Izšķirošā ietekme (decisiveInfluenceNotices) 

Informācija par koncerna izšķirošajām ietekmēm. Saraksts.   

Satur sekojošas struktūras: 

- Valdošais uzņēmums ‘dominantEntity’ [3.23.3.1]  - elements. 

- Atkarīgais uzņēmums ‘dependentEntity’ [3.23.3.2] – elements. 

Izmanto struktūrā ‘commercialEntityDetails’ [3.23]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  90057  int Ieraksta identifikators.  

type PARTICIPATION  Varchar(250)  Izšķirošās ietekmes veids. 

Klasifikatora veids – 

“decisive_influence”. 

typeDetails "HAS_RIGHTS", 

"HAS_EXERCISED_RIGHTS", 

 "HAS_SOLE_CONTROL" 

   Koncernu izšķirošās ietekmes 

veidu saraksts. Klasifikatora veids 

– “decisive_influence_details”. 

 dominantEntity       Valdošais uzņēmums. Elements. 

Struktūra aprakstīta [3.23.3.1] 

 dependentEntity      Atkarīgais uzņēmums. Elements. 

Struktūra aprakstīts [3.23.3.2] 

note Ziņas par izšķirošo ietekmi 

uz līdzdalības pamata 

izslēgtas, pamatojoties uz 

Komerclikuma 8.pantu 

text Piezīme 
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noteOnRemoval Latvijas propāna gāze\" 

iesniegums Nr.1-06/730 

\"Par atzīmes par izšķirošu 

ietekmi dzēšanu 

text Līguma izbeigšanas pamats 

registeredOn  Date Reģistrēšanas datums 

removedOn  Date Datums Līdz 

lastModifiedAt  Datetime Grozījumu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.23.3.1 Valdošais uzņēmums (dominantEntity) 

Informācija par koncerna valdošo uzņēmumu. Elements.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.29.5]  - elements 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.29.3] – elements 

Izmanto struktūrā ‘decisiveInfluenceNotices’ [3.23.3]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 naturalPerson     Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Fiziska persona“, 

kura aprakstīta [3.29.5] 

 legalEntity 

  

Elements. Satur atbilstošos laukus 

no  struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.29.3] 

3.23.3.2 Atkarīgais uzņēmums (dependantEntity) 

Informācija par koncerna atkarīgo uzņēmumu. Elements.  

Izmanto struktūrā ‘decisiveInfluenceNotices’ [3.23.3]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber  40003202876  Varchar(11)  Atkarīgā uzņēmuma reģistrācijas 

numurs 

currentName  Akciju sabiedrība 

\"INVESTĪCIJU 

 Varchar (250)  Atkarīgā uzņēmuma pilnais 

nosaukums 
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KOMPĀNIJA \"M.P.A. 

GRUPA 

links 

  

Elements. Satur atbilstošos laukus 

(self) no  struktūras “Saites”, kura 

aprakstīta [3.2] 

3.23.4 Zemnieku saimniecības dati (farmDetails) 

Informācija par ZS zemes īpašumiem. Elements.  

Satur struktūru Zemes īpašumtiesību izmaiņas ‘landOwnershipChanges’ [3.23.4.1]  - 

saraksts. 

Izmanto struktūrā ‘commercialEntityDetails’ [3.23]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

areaInHectares  5.19  Numeric(15,3)  Zemnieku saimniecībām - 

zemes platība hektāros;  

landOwnershipChanges[]      Zemes īpašumtiesību izmaiņas. 

Saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.23.4.1] 

3.23.4.1 Zemes īpašumtiesību izmaiņas (landOwnershipChanges) 

Informācija par ZS zemes īpašumtiesību izmaiņām. Saraksts.  

Izmanto struktūrā ‘farmDetails’ [3.23.4]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  5010 int Ieraksta identifikators  

areaChange  6.6 Numeric(15,3) Platības izmaiņas 

deedNumber 60960050154 Varchar(12) Lēmuma numurs 

deedIssuedOn  Date Akta datums 

rightsToLandUnderDeed OWNERSHIP Varchar(20) Akā noteiktās tiesības uz zemi. 

Klasifikatora tips – 

“rights_to_land”. 
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address "Vizuļi\", Lielie 

Muļķi, Ūdrīšu pag., 

Krāslavas nov 

Varchar (250) Adrese 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn   Date Datums Līdz 

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.23.5 Maksātnespēju saraksts (insolvencies) 

Informācija par maksātnespējām. Saraksts.  

Izmanto struktūrā ‘commercialEntityDetails’ [3.23]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

dateFrom 2016-01-15 Date Datums No 

dateTo 2018-12-31 Date Datums Līdz 

governedBy   Pārvaldītājs 

links   Elements. Satur atbilstošos 

laukus (self) no  struktūras 

“Saites”, kura aprakstīta [3.2] 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn   Date Datums Līdz 

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.24 Šķīrējtiesu dati  (arbitrationCourtDetails) 

Informācija pie šķīrējtiesām. Elements.  

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 dateOfEffectiveRulesOfProcedure   Date Reglamenta reģistrācijas 

datums 
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3.25 Reliģisko organizāciju dati  (religiousEntityDetails) 

Informācija par reliģisko organizāciju pārreģistrācijām. Elements.  

Satur Reliģisko organizāciju iepriekšējās reģistrācijas ‘ previousRegistrations’ [3.25.1]  - 

saraksts. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 affiliation ORTHODOX  Varchar(250) Konfesija. Klasifikatora tips – 

“religious_affiliation”. 

 previousRegistrations[]     Reliģisko organizāciju 

iepriekšējās reģistrācijas. 

Saraksts. Struktūra aprakstīta 

3.25.1 

3.25.1 Reliģisko organizāciju iepriekšējās reģistrācijas 

(previousRegistrations) 

Informācija par reliģisko organizāciju iepriekšējām reģistrācijām. Saraksts.  

Izmanto struktūrā ‘religiousEntityDetails’ [3.25]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber    Char(10) Valsts reģistrācijas numurs; Uzsk. 

Reģistrācijas numurs 

registeredOn    Date Reģistrācijas datums 

3.26 Politisko organizāciju dati  

(politicalOrganizationDetails) 

Informācija par politiskajām organizācijām. Elements.  

Satur Politisko organizāciju teritoriālās struktūrvienības ‘ fieldOffices’ [3.26.1]  - 

saraksts. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 fieldOffices[]     Politisko organizāciju teritoriālās 

struktūrvienības. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.26.1] 

3.26.1 Politisko organizāciju teritoriālās struktūrvienības (fieldOffices) 

Informācija par politisko organizāciju teritoriālajām struktūrvienībām. Saraksts.  

Izmanto struktūrā ‘politicalOrganizationDetails’ [3.26]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  10000115 int Ieraksta identifikators  

name  Jelgavas nodaļa  Varchar(250) Struktūrvienības nosaukums 

address 

 Jelgava, Dobeles 

iela 52-10 

 text Struktūrvienības pilna adrese 

country    Varchar (3) Struktūrvienības adreses valsts 

registeredOn  Date Reģistrēšanas datums 

removedOn   Date Datums Līdz 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.27 PPI subjektam specifiskā informācija 

(publicAuthorityDetails)  

Papildus detalizētā informācija, kas specifiska PPI ierakstam.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Kontaktinformācija ‘contactDetails’ [3.27.1]– elements. 

- Reģistrācijas informācija ‘registrationDetails’ [3.27.2] – elements. 

- Tiesību akts ‘legalAct’ [3.29.2] – elements. 

- Privātpersonas, kurām iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu  

‘delegatedEntities’ [3.27.3] – saraksts. 

- Augstskolu filiāles ‘schoolBranches’ [3.27.4] – saraksts. 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

57 

 

Struktūra ir elements galvenajā PPI ierakstā [3.1.1]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

contactDetails   Kontaktinformācija. Elements.Struktūra 

aprakstīta [3.27.1] 

registrationDetails   Reģistrācijas informācija. Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.27.2] 

establishingAct   Iestādes izveidošanas tiesību akta informācija. 

Elements. Struktūra aprakstīta [3.29.2] 

delegatedEntities[]   Privātpersonas, kurām iestāde deleģējusi valsts 

pārvaldes uzdevumu. Saraksts . Struktūra 

aprakstīta [3.27.3] 

schoolBranches[]   Augstskolas filiāles. Saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.27.4] 

3.27.1 Kontaktinformācija (‘contactDetails’) 

PPI kontaktinformācija. 

Izmanto struktūrā ‘publicAuthorityDetails’ [3.27]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

website www.ur.gov.lv Varchar(250) 

 

Oficiālās tīmekļvietnes adrese 

email info@ur.gov.lv Varchar(250) 

 

Elektroniskā pasta adrese 

phone 37112345678 Varchar(250) 

 

Tālrunis 

changes[]    ‘contactDetails’ ierakstu vēsture. Tikai vēsturisko 

datu vaicājumā 

3.27.2 Reģistrācijas informācija (registrationDetails) 

PPI reģistrācijas informācija. 
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Izmanto struktūrā ‘publicAuthorityDetails’ [3.27] 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

authorityType OTHER_AUT

HORITY 

VARCHAR(100) 

 

Klasifikatora tips – “authority”. 

Iespējamas tikai šādas vērtības: 

PARLIAMENT Latvijas Republikas 

Saeima 

CHANCERY_OF_PRESID

ENT 

Valsts prezidenta 

kanceleja 

COURT Tiesa 

PROSECUTION_OFFICE Prokuratūra  

INSTITUTION_OF_DIREC

T_ADMINISTRATION 

Tiešās pārvaldes 

iestāde 

DERIVED_PUBLIC_PERS

ON 

Atvasināta publiska 

persona 

INSTITUTION_OF_INDIR

ECT_ADMINISTRATION 

Pastarpinātās 

pārvaldes iestāde 

OTHER_AUTHORITY Cita valsts iestāde 
 

establishedOn 2018-03-31 Date Datums, ar kuru iestāde ir izveidota, dibināta. 

isInstitutionOfHigh

erEducation 

true boolean Pazīme, ka ir augstskola 

isIndependentTaxp

ayer 

false boolean  Pazīme, ka ir patstāvīgs nodokļu maksātājs. 

taxpayerUnitNumb

er 

  Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas 

kods. To ievada pašas iestādes. 

higherAuthorityNu

mber 

92000000007 Char(11) 

 

Augstākās iestādes reģistrācijas numurs.  

higherAuthorityCur

rentName 

Iestāde 

12.01.2018 

Varchar(250) Augstākās iestādes aktuālais nosaukums. 

subordinationType CONTROL varchar(20) 

 

Padotības forma. Klasifikatora tips – 

“subordination”. Iespējamas tikai šādas vērtības: 
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CONTROL Pakļautībā  

SUPERVISION Pārraudzībā 
 

changes[]   registrationDetails ierakstu vēsture. Tikai 

vēsturisko datu vaicājumā. 

3.27.3 Privātpersonas, kurām iestāde deleģējusi valsts pārvaldes 

uzdevumu (delegatedEntities)  

Sarakts ar PPI ieraksta privātpersonām, kurām iestāde deleģējusi valsts pārvaldes 

uzdevumu. Šis saraksts var būt tukšs. 

Šī struktūra tiek izmantota struktūrā  ‘publicAuthorityDetails’[3.27]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

id 10361895 bigint Ieraksta identifikators  

registrationNum

ber 

10361895 Char(11) Iestādes reģistrācijas numurs 

name SIA "CEMETY" Varchar(250) Iestādes nosaukums 

registeredOn  Date Ieraksta spēkā stāšanās datums 

removedOn  Date Ieraksta izslēgšanas datums 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

3.27.4 Augstskolu filiāles (schoolBranches) 

Sarakts ar PPI ieraksta filiālēm. Šīs saraksta var būt tukšs. Saraksts var saturēt vērtības, 

tikai ja ir atzīmēta pazīme ‘isInstitutionOfHigherEducation’ (pazīmes lauks atrodas 

struktūrā ‘publicAuthorityDetails’ [3.27]) . 

Satur sekojošas struktūras: 

- Adrese ‘adress’ [3.29.1] – elements. 

- Filiāles vadītājs ‘generalManager’ [3.27.4.1] – elements. 
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Šī struktūra tiek izmantota struktūrā  ‘publicAuthorityDetails’ [3.27]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

id 3 bigint Ieraksta identifikators 

name Filiāle lielā Varchar(250) Nosaukums  

address   Filiāles adrese. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.29.1] 

schoolBranches. 

generalManager 

  Filiāles vadītājs. Elements 

Struktūra aprakstīta [3.27.4.1] 

registeredOn  Date Sarakstā iekļaušanas datums 

removedOn  Date  Dzēšanas datums no saraksta 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled true boolean Vai ieraksts ir anulēts 

changes[]   Elements.  ‘schoolBranches’ ierakstu vēsture. 

Tikai vēsturisko datu vaicājumā. 

3.27.4.1 Filiāles vadītājs (generalManager) 

Augstskolas filiāles vadītājs.  

Šī struktūra tiek izmantota struktūrā  ‘schoolBranches’ [3.27.4]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

latvianIdentityNumber 10058111299 Char(11) Personas kods 

latvianIdentityNumber

ChangedOn 

2018-10-15 Date Personas koda maiņas datums  

forename Mārtiņš Varchar(34) Vārds 

surname Pērkons Varchar(34) Uzvārds 
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3.28 Papildinformācija  (variousNotices) 

Dažādi paziņojumi/lēmumi. Saraksts.  

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 2114345 int Ieraksta identifikators  

type 

DECISION_ON_CHANGE_OF_ADDRESS Varchar(250) Papildinformācijas veids. 

Klasifikatora tips –“ 

various_notice”. 

date   Date Dokumenta datums 

registeredOn   Date Reģistrēšanas datums 

removedOn  Date Datums Līdz 

lastModifiedAt 

  Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.29 Atkāroti izmantotās datu struktūras  

Nodaļa satur atkārtoti izmantotu struktūru aprakstus. 

3.29.1 Adrešu struktūra (adress) 

Šī struktūra tiek izmantota: 

- LE galvenajā ierakstā kā juridiskā adrese ‘adress’ [3.1]. 

- PPI galvenajā ierakstā kā juridiskā adrese ‘adress’ [3.1.1]. 

- Iepriekšējo adrešu struktūrā ‘previousAddresses’ [3.12]. 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

addressRegisterCode 118108267 Char(9) Adrešu reģistra kods. 

postalCode LV-1050 Char(7 Pasta indekss  

Vērtības sākas ar “LV-“ 

addressIncomplete null Varchar(250) ja adrese nav strukturēta, tad pilna adrese. 
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country null Varchar(40) Novads 

city Rīga Varchar(40) Pilsēta 

parish null Varchar(40) Pagasts 

village null Varchar(40) Ciems 

street Marijas iela Varchar(40) Iela 

houseName null Varchar(40) Mājas nosaukums 

houseNumber 1A Varchar(40) Mājas numurs 

apartment 13 Varchar(40) Dzīvoklis 

registeredOn 1994-02-04 Date Ieraksta izdarīšanas datums 

3.29.2 Tiesību akta struktūra (legalAct,  establishingAct) 

Tiesību akta struktūra. Struktūru izmanto struktūrās ‘reorganizations’ [3.6.3] (struktūras 

nosaukums ‘legalAct’), ‘liquidations’ [3.7] (struktūras nosaukums ‘legalAct’), 

‘publicAuthorityDetails’ [3.27]  (struktūras nosaukums ‘establishingAct’). 

Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

legislatorName LATVIJAS 

REPUBLIKAS 

SAEIMA 

Varchar(250)  Tiesību akta pieņēmēja nosaukums 

legislatorNumber 90000028300 Char(11) Tiesību akta pieņēmēja reģistrācijas 

numurs 

date 2018-01-29 Date 

 

 Tiesību akta pieņemšanas datums 

type DECISION Varchar(100) 

 

Tiesību akta veids. Iespējamas tikai šādas 

vērtības: 

LAW Likums 

RULES Noteikumi 
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Lauks  Piemēra dati Datu tips  Piezīmes 

ORDER Rīkojums 

PROTOCOL Protokols 

DECISION Lēmums 

OTHER Cits 
 

number 12.#Nr.7 Varchar(250) Tiesību akta numurs (ja tāds ir) 

title Par Aglonas 

internātvidusskolas 

likvidāciju 

Varchar(250) 

 

Tiesību akta nosaukums 

3.29.3 Juridiska persona (LegalEntityBasic) 

Informācija par Juridisko personu. Elements. Laukus pēc vajadzības izmanto struktūrās 

‘branchOf’ [3.14], ‘officers’ [3.16] ‘members’ [3.17],  ‘throughEntities’ [3.21.1.1] , 

‘securingMeasures’[3.22], ‘prohibitionOnMemberShareCapital’ [3.22.1] un 

‘dominantEntity’ [3.23.3.1] . 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber  40003035771 Varchar(11) JP valsts reģistrācijas numurs 

externalObjectNumber  Varchar(10) Ārējā objekta reģistrācijas 

numurs. Attiecas tikai uz 

dalībniekiem (members) 

foreignRegistrationNumber 007000020 Varchar(9) Ārzemju uzņēmuma 

reģistrācijas numurs. Attiecas 

tikai uz dalībniekiem 

(members) 

 name  BDO Invest Rīga, 

Akciju sabiedrība 

 text JP pilnais nosaukums 

address  Varchar(120) JP juridiskā adrese. Attiecas 

tikai uz dalībniekiem 

(members) 

 country  LV  Varchar(2) JP reģistrācijas valsts 
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links   Elements. Satur atbilstošos 

laukus (self) no  struktūras 

“Saites”, kura aprakstīta [3.2] 

3.29.4  Juridisko personu saraksts(LegalEntityList) 

Informācija par Juridiskajām personām. Saraksts. Izmanto struktūrās ‘entitiesSubjects’ 

[3.6.1] un ‘entitiesObjects’ [3.6.2]  

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber    Varchar(11)  JP reģistrācijas numurs 

currentName    text  JP pašreizējais nosaukums 

3.29.5 Fiziska persona (NaturalPerson) 

Informācija par Fiziskajām personām. Elements.  

Satur struktūru ‘identityDocument’ [3.29.5.1] – elements. 

Laukus pēc vajadzības izmanto struktūrās ‘officers’ [3.16], ‘members’ [3.17], 

‘jointOwners’ [3.17.1.1] ‘representatives’[3.18], ‘prokurists’ [3.19], ‘beneficialOwners’ 

[3.21], ‘throughEntities’ [3.21.1.1],  ‘prohibitionOnMemberShareCapital ‘ [3.22.1] un 

‘dominantEntity’ [3.23.3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

latvianIdentityNumber  220146-11844  Varchar(12) Amatpersonas personas 

kods 

latvianIdentityNumberChangedOn 2018-10-15   Date Personas koda maiņas 

datums 

foreignerSystemAssignedNumber  800042-24400   Varchar(12)  Ārzemnieka personas 

kods 

forename Jānis  Varchar(50) Vārds 

surname Bērziņš Varchar(50) Uzvārds  

name Jānis Bērziņš Varchar(101) Amatpersonas vārds, 

uzvārds 
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birthDate  1999-11-16  Date Dzimšanas datums, ja 

personai nav LV personas 

koda  

country LV Varchar(2) Pilsonība 

identityDocument   Personu apliecinošs 

dokuments. Elements. 

Struktūra aprakstīta 

[3.29.5.1] 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas 

datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime  Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.29.5.1 Personu apliecinošs dokuments (identityDocument) 

Informācija par Fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu. Elements.  

Izmanto struktūrā ‘NaturalPerson’ [3.29.5] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 type  PASSPORT  Varchar(250) Personas apliecinošā dokumenta 

veids. Klasifikatora tips – 

“identity_document”. 

 number  DNK 203035601  Varchar(30)  Personas apliecinošā dokumenta 

numurs 

 issuedOn  2016-01-23  Date  Personas apliecinošā dokumenta 

izdošanas datums 

 validUntil  null  Date  Personas apliecinošā dokumenta 

derīguma termiņš 

 issuedBy  VIBORG KOMMUNE  Varchar(150)  Valsts institūcija, kas izdevusi 

dokumentu 

country DK Varchar(2) Pilsonība 

3.29.6 Pārstāvības tiesības (rightsOfRepresentation) 

Pārstāvības tiesības.  Saraksts.  
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Izmanto struktūrās ‘officers’ [3.16] un ‘procurations’ [3.19] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 type WITH_AT_LEAST  Varchar(5) Pārstāvības tiesību veids. 

Klasifikatora tips  - 

“rights_of_representation”. 

 withAtLeast  3 numeric (2,0) Tiesības pārstāvēt kopā ar… 

(skaits) 

details Tikai kopā ar otru 

pilnvaroto pārstāvi 

 Varchar(250) Pilnvarojuma apjoms 

3.29.7 Masu mediji (massMedia) 

Masu mediju saraksts.  

Struktūra tiek izmantota struktūrās ‘publisherIn’ [3.36.1] un ‘ownerIn’ [3.36.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 000740365 Varchar(11) JP (masu medija) valsts 

reģistrācijas numurs 

name MĀKSLAS CEĻVEDIS / 

ARTS GUIDE GALLERIA 

Varchar(250) JP (masu medija) pilnais 

nosaukums 

links "self": "/mass-

medium/000740365" 

 Saite uz masu medija 

informāciju, URL 

3.30 Tiesību subjekta (LE) izmaiņu saraksts 

Tiesību subjekta (LE) izmaiņu saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.1]. 

Izmaiņu saraksts tiek sadalīts porcijās (lapās), atbilstoši vaicājuma parametriem. Serviss 

atgriež vienu lapu, un saskaņā ar HAL modeli atbilde satur resursus un saites: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

_embedded 

  

Iegultais resurss, satur tiesību 

subjektu izmaiņu elementu 

saraksta lapu ‘legalEntityList’, kura 

struktūra aprakstīta [3.30.1]. 
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_links   Satur navigācijas saites uz: 

“self” – šo lapu; 

“first” – pirmo lapu; 

“prev” – iepriekšējo lapu; 

“next” – nākamo lapu; 

“last” – pēdējo lapu. 

page   Satur informāciju par visu izmaiņu 

sarakstu un atbildē iekļauto lapu: 

"size" - lapā iekļauto elementu 

skaits; 

"totalElements"  - kopējais 

saraksta elementu skaits; 

"totalPages" - kopējais lapu 

skaits; 

"number" – atbildē iekļautās lapas 

numurs. 

3.30.1 Tiesību subjekta (LE) izmaiņu saraksta elements (legalEntityList) 

Tiesību subjekta (LE) izmaiņu saraksta elementa iegūšana aprakstīta sadaļā [3.29.7]. 

Satur struktūru Saites ‘links’ [3.2] - elements. 

Katrs elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber  40003275598 Varchar(11)   Reģistrācijas numurs. Šis lauks 

tiek izmantots konkrēta LE 

subjekta ieraksta datu 

pieprasīšanai. 

name  Akciju sabiedrība 

\"EXIGEN SERVICES 

LATVIA\ 

Varchar(250)  JP pilnais nosaukums 

status REGISTERED Varchar(250) 

 

JP statuss. Klasifikatora tips – 

“statuss”. Iespējamas šādas 

vērtības: 

REGISTERED - Reģistrēts 
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REMOVED - Izslēgts no reģistra 

ANNULLED - Anulēts ieraksts  

register COMMERCIAL char(1)  Reģistrs 

type PUBLIC_BODY varchar(3)  Tiesiskā forma. Klasifikatora tips – 

“legal_form”. 

lastChanges "OFFICER", 

"MEMBER" 

Varchar(30) Pēdējo izmaiņu veidu saraksts 

Klasifikatora tips – “change”. 

lastModifiedAt 2018-08-

09T01:54:47.871269Z 

Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

links   Elements. Satur atbilstošos laukus 

(self) no  struktūras “Saites”, kura 

aprakstīta [3.23.1.1] 

3.31 Legal Entity subjekta komercķīlu saraksta elements 

LegalEntity komercķīlu saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2]. 

Saraksts var būt tukšs. 

Satur struktūru Komercķīla ‘commercialPledge’ [3.31.1] – elements. 

Katrs elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 867 integer Ieraksta identifikators 

type PLEDGOR Varchar(250) Komercķīlas veids   

(Iespējamās vērtības – 

CEDENT; 

PLEDGOR; 

CESSIONARY; 

ACQUIRING_PLEDGEE; 

PLEDGEE; 

DEBTOR; 

MANAGER; 

COURT) 
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commercialPledge   Komercķīla. Elements. 

Struktūra aprakstīta [3.31.1]. 

registeredOn  Date Ieraksta radīšanas datums 

removedOn  Date Ieraksta izslēgšanas datums 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

3.31.1 Komercķīla(commercialPledge) 

Komercķīla. Elements. 

Struktūra tiek izmantota pieprasījumā – tiesību subjekta iesaiste komercķīlās [3.31]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

number 100140753 integer Komercķīlas numurs 

links elf": "/commercial-

pledge/100140753 

 Saite uz komercķīlu, URL 

3.32 Tiesību subjekta maksātnespēju un tiesiskās 

aizsardzības procesu saraksta  elements 

Tiesību subjekta maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu saraksta iegūšana 

aprakstīta sadaļā [2.2]. Saraksts var būt tukšs. 

Katrs elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 90103163 integer Ieraksta identifikators 

form INSOLVENCY Varchar(250) Maksātnespējas forma 

(Iespējamās vērtības - 

INSOLVENCY; 

LEGAL_PROTECTION; 

OUT_OF_COURT_LEGAL_PRO

TECTION) 

type NATIONAL Varchar(250) Maksātnespējas procesa tips 

(Iespējamās vērtības - 

NATIONAL;  
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CROSS_BORDER) 

subtype MAIN Varchar(250) Pārrobežu procesiem - 

Maksātnespējas procesa 

apakštips  

(Iespējamās vērtības  -  

MAIN;  

SECONDARY;  

TERRITORIAL) 

startedOn 2016-01-15 Date Datums No 

endedOn 2018-12-31 Date Datums Līdz 

links "self": "/insolvency-

proceeding/90103163" 

 Saite uz maksātnespējas 

procesu, URL 

registeredOn  Date Ieraksta radīšanas datums 

removedOn  Date Ieraksta izslēgšanas datums 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

3.33 Legal Entity subjekta publiski pieejamo dokumentu 

saraksta elements 

LegalEntity publiski pieejamo dokumentu saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2].  

Satur struktūru Saites ‘links’ [3.2] - elements. 

Katrs saraksta elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 versionId  26260172  Int Ieraksta identifikators. 

 sourceId  3736155  Int Ieraksta identifikators. 

 legalEntityRegistrati

on 

Number 

 40002128415 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 

 type NOTARIAL_DECISION  Varchar(250)  Dokumenta veids. 

 filenameExtension  TIF  Varchar(10)  Faila paplašinājums. 
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 contentLength  38392  Int  Dokumenta garums. 

 date  2012-11-23  Date  Dokumenta datums. 

 volume  1  Numeric(3,0)  Sējums lietai 

 fromPage  16  22  Numeric(5,0)  

 toPage  16  24  Numeric(5,0) 

 numberOfPages  1  3  Numeric(5,0) 

 links "self": "/public-

document/23315025", 

"document": "/public-

document/23315025/content" 

"originalVersion": "/public-

document/23315025", 

"editedVersion": null, 

"digitalSignatureRemovedVersio

n": null 

 URL Saišu saraksts( 

self ; 
 

document;  

originalVersion;  

editedVersion;  

digitalSignatureRemoved 

Version) 
 

 

 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

isRestricted false 

 

boolean Vai ierobežotas pieejamības 

3.34  Legal Entity subjekta ierobežotas pieejamības  

dokumentu saraksta elements 

LegalEntity ierobežotas pieejamības dokumentu saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā 

[2.2]. Katrs saraksta elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 versionId  25601802  Int Ieraksta identifikators 

 sourceId  2938256  Int Ieraksta identifikators 

 legalEntityRegistration  40003032949 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 
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Number 

 type REGISTRATION_ CERTIFICATE  Varchar(250)  Dokumenta veids 

 filenameExtension  TIF  Varchar(10)  Faila paplašinājums 

 contentLength  38392  Int  Dokumenta garums 

 date  2012-11-23  Date  Dokumenta datums 

 volume  2  Numeric(3,0)  Sējums lietai 

 fromPage  22  Numeric(5,0)   “No” lapas 

 toPage  24  Numeric(5,0)  “Līdz” lapai 

 numberOfPages  3  Numeric(5,0)  Dokumenta lapaspušu 

skaits 

 links "self": "/restricted-

document/26241336", 

"document": "/restricted-

document/26241336/content

", 

"originalVersion":"/restricted-

document/26241336", 

"editedVersion": null,      

"digitalSignatureRemovedVer

sion": null 

URL  Saišu saraksts( 

self ; 
 

document;  

originalVersion;  

editedVersion;  

digitalSignatureRemoved 

Version) 
 

 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

isRestricted true boolean Vai ierobežotas pieejamības 

3.35 Legal Entity gada pārskatu saraksta elements 

LegalEntity gada pārskatu saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2]. Katrs saraksta 

elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 fileId 29283695  Int Ieraksta identifikators 



 

LR UR tiesību subjektu (Legal Entity - LE) datu apmaiņas apraksts  

73 

 

sourceId 991517417  Int Ieraksta identifikators 

legalEntityRegistration 

Number 

40103350888 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 

type  ANNUAL_REPORT Varchar(250) Dokumenta veids 

year 2016 Varchar(4) Pārskata gads 

startDate 2016-01-01 Date Finanšu gada sākuma datums 

endDate 2016-12-31 Date Finanšu gada beigu datums 

contents Konsolidētā bilance text Pārskata daļas apraksts 

filename gp_files0000006097.txt text Dokumenta nosaukums 

filenameExtension HTML Varchar(5) Faila paplašinājums, tips 

contentLength 2981799 Int Dokumenta garums 

date 2017-05-14 Date Datums, kad dokuments 

pieņemts VIDā 

volume 1  Numeric(3,0)  Sējums lietai 

fromPage 183  Numeric(5,0)   “No” lapas 

toPage 219  Numeric(5,0)  “Līdz” lapai 

numberOfPages 38  Numeric(5,0)  Dokumenta lapaspušu skaits 

links "self": "/annual-

report/23867092", 

"document": "/annual-

report/23867092/content" 

URL Saišu saraksts( 

self; 

document) 
 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.36 Legal Entity iesaistes masu saziņas līdzekļos 

saraksta elements 

Masu saziņas līdzekļu saraksts, kuras dibinājusi konkrētā juridiskā persona. Saraksta 

iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2]. Katrs saraksta elements satur šādus laukus: 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

publisherIn 

 

  Masu mediji, kuriem JP ir 

izdevējs. Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.36.1]. 

ownerIn   Masu mediji, kuriem JP ir 

īpašnieks. Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.36.2]. 

3.36.1 MIL izdevējs (publisherIn) 

Masu mediju saraksts, kuriem FP ir izdevējs.  

Satur struktūru ‘massMedia’ [3.29.7]. 

Izmanto pieprasījumā Fiziskās personas iesaiste masu medijos [3.36] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 92460863 Varchar(100) Ieraksta identifikators 

dateFrom 2016-01-15 Date Datums No 

dateTo 2018-12-31 Date Datums Līdz 

massMedia[]   Masu medijs. Struktūra 

‘massMedia’ aprakstīta 

[3.29.7] 

3.36.2 MIL īpašnieks (ownerIn) 

Masu mediju saraksts, kuriem FP ir īpašnieks. 

Satur struktūru ‘massMedia’ [3.29.7]. 

Izmanto pieprasījumā Fiziskās personas iesaiste masu medijos [3.36]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 92460863 Varchar(100) JP (masu medija) valsts 

reģistrācijas numurs 

dateFrom 2016-01-15 Date Datums No 

dateTo 2018-12-31 Date Datums Līdz 
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massMedia[]   Masu medijs. Struktūra 

‘massMedia’ aprakstīta 

[3.29.7] 

3.37 Legal Entity publisko un privāto partnerattiecību vai 

koncesijas līgumu saraksta elements 

LegalEntity publisko un privāto partnerattiecību vai koncesijas līgumu saraksta 

iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2]. Katrs saraksta elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

number 009000015  Int Ieraksta identifikators 

status REGISTERED Varchar(250) Koncesijas/PPP statuss.  

(Iespējamās vērtības  -  

REGISTERED;  

INSOLVENCY; 

LEGAL_PROTECTION; 

OUT_OF_CURT_LEGAL_PROTECTION) 

governedBy 194597 Varchar(100) Attiecību veida kods 

type Līgumiskā publiskā un 

privātā partnerība 

Varchar(100) Publiskās un privātās partnerības 

līguma veids.  

contractType Pakalpojumu koncesijas 

līgums 

Varchar(100) Publiskās un privātās partnerības 

līguma veids. 

dateTo 2016.11.02. Date Izbeigšanas reģistrācijas datums 

links "self": "/public-private-

partnership/009000015" 

 Saite uz PPP/Koncesijas informāciju, 

URL 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 
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4 Izmantotie klasifikatori 

4.1 Reģistru saraksts  

Reģistru publiskie kodi ‘register’ tiek izmantoti izmaiņu saraksta iegūšanai konkrētam 

reģistram [2.1]. 

Ir šādi reģistru publiskie kodi: 

4.2 Izmaiņu veidi 

Izmaiņu veidi ‘changeType’. Tiek izmantoti konkrēta izmaiņu veida izmaiņu saraksta 

iegūšanai [2.1]. 

Iespējami šādi izmaiņu veidi: 

Izmaiņu tips Apraksts 

NEW Jauns subjekts 

Publiskais kods Reģistra nosaukums 

TRADE_UNIONS Arodbiedrību reģistrs 

ASSOCIATIONS_AND_FOUNDATIONS Biedrību un nodibinājumu reģistrs 

REPRESENTATIVE_OFFICES Pārstāvniecību reģistrs 

EUROPEAN_ECONOMIC_INTEREST_GROUPINGS  Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs 

COMMERCIAL Komercreģistrs 

MASS_MEDIA Masu informācijas līdzekļu reģistrs. (Šim reģistram 

izmaiņu saraksts atsevišķā servisā) 

POLITICAL_ORGANISATIONS Politisko organizāciju un to apvienību reģistrs 

POLITICAL_PARTIES Politisko partiju reģistrs 

RELIGIOUS_ORGANISATIONS_AND_INSTITUTIONS Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs 

PUBLIC_ORGANISATIONS Sabiedrisko organizāciju reģistrs 

ARBITRAGE Šķīrējtiesu reģistrs 

ENTERPRISE_REGISTER_JOURNAL Uzņēmumu reģistra žurnāls 

PUBLIC_PERSONS_INSTITUTIONS Publisko personu un iestāžu (PPI) reģistrs  
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NAME Nosaukuma maiņa 

ADDRESS Adreses maiņa 

OFFICER Amatpersonu maiņa 

OTHER_CHANGE Citas izmaiņas 

ACTIVITY Darbības veidu maiņa 

EQUITY_CAPITAL Pamatkapitāla maiņa 

MEMBER Dalībnieku maiņa 

PROCURATION Izmaiņas prokūristos 

BRANCH Izmaiņas filiālēs 

SECURING_MEASURE Nodrošinājuma līdzekļu maiņa 

REREGISTRATION Reģistra maiņa  

BENEFICIAL_OWNER Izmaiņas PLG 

LIQUIDATION Likvidācija 

REORGANIZATION Reorganizācija 

REMOVAL Izslēgšana 

4.3 Pilnais publisko kodu klasifikators 

LegalEntity servisa pilnais publisko kodu klasifikators ir pieejams adresē  -

https://github.com/enterprise-register-lv/api-enumerations 

 

https://github.com/enterprise-register-lv/api-enumerations

