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1 Pieņēmumi un atkarības
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 Konkrētas fiziskās personas datu pieprasīšana.
Izsaukums tiek papildināts ar konkrētas fiziskās personas kodu
(“identityNumber”). Parametru “identityNumber” var ievadīt ar vai bez
defises ‘-‘.
Iespējami šādi fiziskas personas datu iegūšanas pieprasījumu veidi:
Izsaukums

Apraksts

GET /natural-person/{identityNumber}

Pamata informācija par fizisko personu. Struktūra
aprakstīta sadaļā [3.1].

GET /natural-person/{identityNumber}/legalentities

Informācija par fiziskās personas iesaisti tiesību

GET /naturalperson/{identityNumber}/commercial-pledges

Informācija par fiziskās personas iesaisti komercķīlās.

GET /naturalperson/{identityNumber}/insolvency

Informācija par fiziskās personas iesaisti

subjektos. Saraksts. Struktūra aprakstīta sadaļā [3.2].
Saraksts. Struktūra aprakstīta sadaļā [3.3].
maksātnespējas procesos. Saraksts. Struktūra
aprakstīta sadaļā [3.4].

GET /natural-person/{identityNumber}/spousalproperty-relations

Informācija par fiziskās personas iesaisti laulāto un
mantisko attiecību līgumos. Saraksts. Struktūra
aprakstīta sadaļā [3.5].
Informācija par fiziskās personas iesaisti masu

GET /natural-person/{identityNumber}/massmedia

medijos. Saraksts. Struktūra aprakstīta sadaļā [3.6].
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XML pieprasījuma piemērs:
<NaturalPersonInformationRequest
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns='http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100679/URApiProxy/v1-0'>
<PersonCode>190976-10040</PersonCode>
<NaturalPersonInformationInfo>insolvency</NaturalPersonInformatio
nInfo>
<ResponseType>xml</ResponseType>
</NaturalPersonInformationRequest>

“PersonCode” parametrs XML izsaukumā ir personas kods.
“NaturalPersonInformationInfo” ir parametrs, kurš nosaka servisa datu
iegūšanas pieprasījuma veidu. Iespējamas šādas vērtības:
-

legalEntities;

-

commercialPledges;

-

insolvency;

-

spousalPropertyRelations;

-

massMedia;

3 Datu tabulas
3.1 Fiziskās personas pamata datu attēlošanas
struktūra
Konkrētas fiziskās personas pamata datu iegūšana aprakstīta sadaļā [2.1].
Pamata dati satur šādus laukus:
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

latvianIdentityNumber

220146-11844

Varchar(12)

Personas kods

latvianIdentityNumberCha

2018-10-15

Date

Personas koda maiņas

ngedOn
foreignerSystemAssigned

datums
800000-02309

Varchar(12)

Ārzemnieka personas kods

forename

Jānis

Varchar(50)

Vārds

surname

Bērziņš

Varchar(50)

Uzvārds

Number
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name

Jānis Bērziņš

Varchar(101)

Vārds Uzvārds

birthDate

1999-11-16

Date

Dzimšanas datums, ja
personai nav LV personas
koda

links

"self": "/naturalperson/280678-13108",
"legalEntities": "/naturalperson/28067813108/legal-entities",
"commercialPledges":
"/natural-person/28067813108/commercialpledges",
"insolvency": "/naturalperson/28067813108/insolvency",
"spousalPropertyRelations":
"/natural-person/28067813108/spousal-propertyrelations",

Saites (
self – šī ieraksta, URL;
legalEntities – saite uz fiziskās
personas iesaisti tiesību
subjektos, URL;
commercialPledges – saite uz
fiziskās personas iesaisti
komercķīlās, URL;
insolvency – saite uz fiziskās
personas iesaisti
maksātnespēju procesos,
URL;
spousalPropertyRelations –
saite uz fiziskās personas
iesaisti laulāto un mantisko
attiecību līgumos, URL;

"massMedia": "/naturalperson/28067813108/mass-media"

massMedia – saite uz fiziskās
personas iesaisti masu
medijos, URL; )

3.2 Fiziskās personas iesaiste tiesību subjektos datu attēlošanas struktūra
Datu iegūšana par konkrētas fiziskās personas iesaisti tiesību subjektos
aprakstīta sadaļā [2.1].
Satur sekojošas struktūras:
-

Tiesību subjekti, kuros FP ir dalībnieks ‘memberIn’ [3.2.1] – saraksts.

-

Tiesību subjekti, kuros FP ir amatpersona ‘oficcerIn’ [3.2.2] – saraksts.

-

Tiesību subjekti, kuros FP ir prokūrists ‘prokuristIn’ [3.2.3] – saraksts.
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-

Tiesību subjekti, kuros FP ir patiesā labuma guvējs ‘beneficialOwner’
[3.2.4] – saraksts.

Lauks

Piemēra dati

Datu tips

memberIn

Piezīmes
Tiesību subjekti, kuros FP ir
dalībnieks. Saraksts. Struktūra
aprakstīta [3.2.1].

officerIn

Tiesību subjekti, kuros FP ir
amatpersona. Saraksts.
Struktūra aprakstīta [3.2.2].

prokuristIn

Tiesību subjekti, kuros FP ir
prokūrists. Saraksts. Struktūra
aprakstīta [3.2.3].

beneficialOwnerIn

Tiesību subjekti, kuros FP ir
patiesā labuma guvējs (PLG).
Saraksts. Struktūra aprakstīta
[3.2.4].

3.2.1 Tiesību subjekti, kuros FP ir dalībnieks (memberIn)
Tiesību subjektu, kuros FP ir dalībnieks, saraksts.
Saraksts var būt tukšs.
Struktūra tiek izmantota pieprasījumā - Fiziskās personas iesaiste tiesību
subjektos [3.2].
Satur sekojošas struktūras:
-

Juridiska persona ‘LegalEntity’ [3.7.1] – elements.

-

Dalībnieka ieguldījuma daļas ‘shareHolderDetails’ [3.2.1.1]- saraksts.

Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

90859808

integer

Ieraksta identifikators

LegalEntity

Juridiska persona. Elements.
Struktūra aprakstīta [3.7.1]
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shareHolderDetails

Dalībnieka ieguldījuma daļas.
Elements. Struktūra aprakstīta
[3.2.1.1]

dateFrom

2016-01-15

Date

Datums No

dateTo

2018-12-31

Date

Datums Līdz

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un

lastModifiedAt

laiks

3.2.1.1 Dalībnieka ieguldījuma daļas (shareHolderDetails)
Informācija par Dalībnieka ieguldījuma daļām. Elements.
Izmanto struktūrā ‘memberIn’ [3.2.1].
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

inPercent

15.0451

Numeric(10,5)

Daļu procentuālā daļa

isJointOwner

false

boolean

Vai persona ir kopīpašnieks

3.2.2 Tiesību subjekti, kuros FP ir amatpersona (officerIn)
Tiesību subjektu, kuros FP ir amatpersona. Saraksts. Saraksts var būt tukšs.
Struktūra tiek izmantota pieprasījumā - Fiziskās personas iesaiste tiesību
subjektos [3.2].
Satur struktūru Juridiska persona ‘LegalEntity’ [3.7.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

91410955

integer

Ieraksta identifikators
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LegalEntity

Juridiska persona. Elements.
Struktūra aprakstīta [3.7.1]

position

BOARD_MEMBER

Varchar(250)

Amata nosaukums

apointedOn

2016-08-22

Date

Amatpersonas amatā
iecelšanas datums

termUntil

null

Date

Amatpersonas darbības
beigu datums. Datums var
būt nākotnē

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

lastModifiedAt

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un
laiks

3.2.3 Tiesību subjekti, kuros FP ir prokūrists (prokuristIn)
Tiesību subjektu, kuros FP ir prokūrists. Saraksts. Saraksts var būt tukšs.
Struktūra tiek izmantota pieprasījumā - Fiziskās personas iesaiste tiesību
subjektos [3.2].
Satur struktūru Juridiska persona ‘LegalEntity’ [3.7.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

92004290

integer

Ieraksta identifikators

LegalEntity

Juridiska persona. Elements.
Struktūra aprakstīta [3.7.1]

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un

lastModifiedAt

laiks
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3.2.4 Tiesību subjekti, kuros FP ir patiesā labuma guvējs
(beneficialOwner)
Tiesību subjektu, kuros FP ir patiesā labuma guvējs, saraksts. Saraksts var būt
tukšs.
Struktūra tiek izmantota pieprasījumā - Fiziskās personas iesaiste tiesību
subjektos [3.2].
Satur struktūru Juridiska persona ‘LegalEntity’ [3.7.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

72

integer

Ieraksta identifikators

LegalEntity

Juridiska persona. Elements.
Struktūra aprakstīta [3.7.1]

dateFrom

2016-01-15

Date

Datums No

dateTo

2018-12-31

Date

Datums Līdz

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un

lastModifiedAt

laiks

3.3 Fiziskās personas iesaiste komercķīlās - datu
attēlošanas struktūra
Datu iegūšana par konkrētas fiziskās personas iesaisti komercķīlās aprakstīta
sadaļā [2.1]. Saraksts. Saraksts var būt tukšs.
Satur struktūru Komercķīla ‘commercialPledge’ [3.3.1] – elements.
Katrs elements satur šādus laukus:
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

254415

integer

Ieraksta identifikators

type

PLEDGOR

Varchar(250)

Komercķīlas veids
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(Iespējamās vērtības –
CEDENT;
PLEDGOR;
CESSIONARY;
ACQUIRING_PLEDGEE;
PLEDGEE;
DEBTOR;
MANAGER;
COURT)
commercialPledge

Komercķīla. Elements.
Struktūra aprakstīta [3.3.1].

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

lastModifiedAt

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un
laiks

3.3.1 Komercķīla(commercialPledge)
Komercķīla. Elements.
Struktūra tiek izmantota pieprasījumā - Fiziskās personas iesaiste komercķīlās
[3.3].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

number

100114508

integer

Komercķīlas numurs

links

self": "/commercial-

Saite uz komercķīlu, URL

pledge/100114508

3.4 Fiziskās personas iesaiste maksātnespējas
procesos - datu attēlošanas struktūra
Datu iegūšana par konkrētas fiziskās personas iesaisti maksātnespējas
procesos aprakstīta sadaļā [2.1]. Saraksts. Saraksts var būt tukšs.
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Katrs elements satur šādus laukus:
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

90116284

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;
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-

Saite uz maksātnespējas

proceeding/90109534"

procesu, URL

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

lastModifiedAt

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un
laiks
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3.5 Fiziskās personas iesaiste laulāto un mantisko
attiecību līgumos – datu attēlošanas struktūra
Datu iegūšana par konkrētas fiziskās personas iesaisti laulāto un mantisko
attiecību līgumos aprakstīta sadaļā [2.1]. Saraksts. Saraksts var būt tukšs.
Katrs elements satur šādus laukus:
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

101014592

integer

Ieraksta identifikators

number

1016725

Varchar(7)

Laulāto un mantisko attiecību
reģistrācijas numurs

links

"self": "/spousal-

Saite uz laulāto un mantisko

property-

attiecību līguma informāciju,

relation/101014592"

URL.

registeredOn

Date

Ieraksta radīšanas datums

removedOn

Date

Ieraksta izslēgšanas datums

lastModifiedAt

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un
laiks

3.6 Fiziskās personas iesaiste masu medijos - datu
attēlošanas struktūra
Datu iegūšana par konkrētas fiziskās personas iesaisti masu medijos aprakstīta
sadaļā [2.1]. Saraksts. Saraksts var būt tukšs.
Katrs elements satur šādus laukus:
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

publisherIn

Piezīmes
Masu mediji, kuros FP ir
izdevējs. Saraksts. Struktūra
aprakstīta [3.6.1].

ownerIn

Masu mediji, kuros FP ir
īpašnieks. Saraksts. Struktūra
aprakstīta [3.6.2].
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3.6.1 MIL izdevējs (publisherIn)
Masu mediju saraksts, kuriem FP ir izdevējs.
Satur struktūru ‘massMedia’ [3.7.2].
Izmanto pieprasījumā Fiziskās personas iesaiste masu medijos [3.6].
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 [3.7.2]

3.6.2 MIL īpašnieks (ownwrIn)
Masu mediju saraksts, kuriem FP ir īpašnieks.
Satur struktūru ‘massMedia’ [3.7.2].
Izmanto pieprasījumā Fiziskās personas iesaiste masu medijos [3.6].
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

massMedia[]

Masu medijs. Struktūra
‘massMedia’ aprakstīta[3.7.2]
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3.7 Atkārtoti izmantojamās struktūras
3.7.1 Juridiska persona (LegalEntity)
Informācija par Juridisko personu. Elements. Izmanto struktūrās ‘memberIn’
[3.2.1], ‘officerIn’ [3.2.2], ‘prokuristIn’ [3.2.3] un ‘beneficialOwnerIn’ [3.2.4].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

registrationNumber

40003782132

Varchar(11)

JP valsts reģistrācijas numurs

legalName

Sabiedrība ar ierobežotu

Varchar(250)

JP pilnais nosaukums

atbildību \"Gāzes
apgādes sistēmas\"
links

self": "/legal-

Saite uz juridiskās personas

entity/40003782132

informāciju, URL

3.7.2 Masu medijs (massMedia)
Masu medijs. Elements. Struktūra tiek izmantota ‘publisherIn’ [3.6.1] un
‘ownwrIn’ [3.6.2].
Katrs elements satur šādus laukus:
Lauks

registrationNumber
name
links

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

000740365

Varchar(11)

JP (masu medija) valsts
reģistrācijas numurs

MĀKSLAS CEĻVEDIS /

Varchar(250)

JP (masu medija) pilnais

ARTS GUIDE GALLERIA

nosaukums

"self": "/mass-

Saite uz masu medija

medium/000740365"

informāciju, URL
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