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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 Komercķīlu saraksta iegūšana 

Pilnā apjomā komercķīlu notikumu saraksts tiek iegūts veicot pieprasījumu: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /commercial-pledges Komercķīlu saraksts pēc to pēdējo notikumu datuma, 

laika. Saraksta elementu struktūra aprakstīta [3.1]. 

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

Izsaukumā iespējams norādīt šādus parametrus: 

Parametrs Datu tips Apraksts Piezīme 

lastChangedAt timestamp Laiks, sākot ar kuru pieprasīt izmaiņas, 

piemēram, “2018-12-03T00:00:00Z”. Tiks 

attēlotas tikai tās komercķīlas, kurām 

izmaiņas veiktas pēc šī laika. 

Neobligāts 

size integer Lapā attēlojamo datu elementu skaits 

(>0). 

Neobligāts, noklusētā 

vērtība ir 1000. 

page integer Attēlojamās lapas numurs p.k. (lapu 

skaitīšana sākas no 0) 

Neobligāts, noklusētā 

vērtība ir 0. 

XML pieprasījuma piemērs: 

http://stateless.co/hal_specification.html


LR UR Komercķīlu reģistra datu apmaiņas apraksts  

   

6 

 

Izsaukuma rezultātā tiek iegūts komercķīlu saraksts (atbilstoši padotajam 

parametram), kura struktūra aprakstīta sadaļā [3.1].  

Ieraksti sakārtoti dilstošā secībā pēc pēdējo izmaiņu datuma un laika.  

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

- "size": - lapā attēlojamo datu elementu skaits; 

- "totalElements":  - kopējais elementu skaits; 

- "totalPages": - rezultāta kopas lapu skaits; 

- "number": attēlojamās lapas numurs. 

2.2 Pašreizējās informācijas par konkrētu komercķīlu  

pieprasīšana 

Izsaukums tiek papildināts ar konkrētās komercķīlas ieraksta identifikatoru 

(“number”). 

Izsaukuma rezultātā tiek atgriezts ieraksts, kas atbilst sadaļā [3.2] aprakstītajai datu 

struktūrai.  

Iespējami šādi konkrētas komercķīlas datu iegūšanas pieprasījumu veidi: 

Izsaukums Apraksts 

GET /commercial-pledge/{number} Komercķīlas aktuālais datu stāvoklis. Struktūra 

aprakstīta sadaļā [3.2]. 

GET /commercial-pledge/{number}/restricted-

documents 

Konkrētas komercķīlas ierobežotas pieejamības 

dokumentu saraksts. Saraksta elementu struktūra 

aprakstīta sadaļā [3.2.3]. 

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

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

0'> 

    <LastChangedAt>2019-06-01T00:00:00Z</LastChangedAt> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

    <Page> 

        <Size>10</Size> 

        <Number>3</Number> 

    </Page> 

</CommercialPledgeListRequest> 
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GET /commercial-pledge/{number}/history Komercķīlas pilnais datu stāvoklis, ietver ierakstu 

aktuālos un vēsturiskos datus. Struktūra aprakstīta 

sadaļā [3.2]. 

XML pieprasījuma piemērs: 

“CommercialPledgeNumber” parametrs ir komercķīlas ieraksta identifikators 

number. 

“CommercialPledgeInfo” ir parametrs, kurš nosaka servisa datu iegūšanas 

pieprasījuma veidu. Iespējamas šādas vērtības: 

- default; 

- restrictedDocuments. 

3 Datu tabulas 

3.1 Komercķīlu izmaiņu saraksta elementa struktūra  

Komercķīlu saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.1]. 

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 komercķīlu 

elementu saraksta lapu 

‘commercialPledgeList’, kura 

struktūra aprakstīta [3.1.1]. 

_links   Satur navigācijas saites uz: 

“self” – šo lapu; 

“first” – pirmo lapu; 

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

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

0'> 

    <CommercialPledgeNumber>100188413</CommercialPledgeNumber> 

    <CommercialPledgeInfo>default</CommercialPledgeInfo> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

</CommercialPledgeRequest>  
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“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. 

3.1.1 Komercķīlu saraksta (commercialPledgeList) elements 

Komercķīlu saraksta elementa iegūšana aprakstīta sadaļā [2.1]. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Komercķīlas izmaiņas ‘changes’ [3.3.1] – saraksts. 

- Komercķīlas tiesību izlietojums ‘exerciseOfRights’ [3.3.2] – saraksts. 

- Komercķīlas termiņa pagarinājums ‘extensionOfDeadline’ [3.3.3] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

pledgeNumber 1000100123 integer Komercķīlas numurs 

registeredOn  Date Ieraksta reģistrēšanas datums 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts ir anulēts 

changes   Komercķīlas izmaiņas. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.3.1]. 
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exerciseOfRights   Komercķīlas tiesību izlietojums. 

Saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.3.2]. 

extensionOfDeadline   Komercķīlas termiņa 

pagarinājums. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.3.3]. 

links self": "/commercial-

pledge/100165126 

 Saite (self – Komercķīlas URL). 

3.2 Komercķīlas informācija  

Galvenais komercķīlas (KK) ieraksts – konkrētas komercķīlas aktuālais datu stāvoklis.  

Ieraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2]. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Komercķīlā iesaistīto pušu dati ‘parties’ [3.2.1] – saraksts. 

- Ieķīlātā īpašuma saraksts ‘property’ [3.2.2] – saraksts. 

- Komercķīlas izmaiņas ‘changes’ [3.3.1] – saraksts. 

- Komercķīlas tiesību izlietojums  ‘exerciseOfRights’ [3.3.2] – saraksts. 

- Komercķīlas termiņa pagarinājums ‘extensionOfDeadline’ [3.3.3] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

number 100149683 Integer Komercķīlas numurs 

amount 2360000  Numeric(14,2) Komercķīlas summa 

currency EUR varchar(3) Valūta 

rankingNumber 2 Integer Komercķīlas kārtas 

numurs 

rightToSellWithoutAucti

on 

false boolean Pazīme vai komercķīlas 

ņēmējam ir tiesības 

pārdot ieķīlāto mantu 

bez izsoles 



LR UR Komercķīlu reģistra datu apmaiņas apraksts  

   

10 

 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

isProhibitedToPledgeRe

peatedly 

true boolean Pazīme vai drīkst 

atkārtoti ieķīlāt 

komercķīlas priekšmetu 

description Visi ķīlas devējam piederošie 

un nākotnē iegūtie 

pamatlīdzekļi un apgrozāmie 

līdzekļi. 

varchar(255) Mantas apraksts 

note Ķīlas devējs nav tiesīgs ieķīlāt 

ķīlas objektu par labu citam 

ķīlas ņēmējam. 

Ķīlas ņēmējam ir tiesības 

pārdot ieķīlātos 

pamatlīdzekļus un 

apgrozāmos līdzekļus par 

brīvu cenu izsolē. 

varchar(255) Citas piezīmes 

removedBecauseOf NOVATED varchar(255) Komercķīlas izbeigšanas 

iemesls. Klasifikatora tips 

– “pledge_termination”. 

registeredOn  Date Komercķīlas reģistrācijas 

datums 

removedOn  Date Komercķīlas izbeigšanas 

datums 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

isAnnulled false boolean Pazīme, vai ieraksts 

anulēts 

links "self": "/commercial-

pledge/100149683", 

 "novatedFrom": 

"/commercial-

pledge/100132587", 

 Saites (self – komercķīlas 

URL;  

novatedFrom – 

komercķīla pārjaunota 

no, URL;  
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

"novatedInto": "/commercial-

pledge/100160122",   

"restrictedDocuments": 

"/commercial-

pledge/100149683/restricted

-documents" 

novatedInto – 

komercķīla pārjaunota 

uz, URL;  

restricted-documents – 

komercķīlas ierobežotas 

pieejamības dokumentu 

saraksta URL). 

parties []   Komercķīlā iesaistīto 

pušu dati. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta 

[3.2.1]. 

property []   Ieķīlātā īpašuma 

saraksts. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta 

[3.2.2]. 

changes []   Komercķīlas izmaiņas. 

Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.3.1]. 

exerciseOfRights []   Komercķīlas tiesību 

izlietojums. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta 

[3.3.2]. 

extensionOfDeadline []   Komercķīlas termiņa 

pagarinājums. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta 

[3.3.3]. 

3.2.1 Komercķīlā iesaistīto pušu dati (parties) 

Elements. Informācija par komercķīlā iesaistītajām personām. 

Struktūra tiek izmantota komercķīlas galvenajā ierakstā [3.2]. 

Satur sekojošas struktūras: 
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- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.2.1.1]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.2.1.2] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 433945 integer Ieraksta identifikators 

orderNumber 

4 Numeric(2,0) Kārtējais numurs viena 

pieprasījuma ietvaros 

type 

PLEDGEE varchar(255) Komercķīlas puses veids. 

Klasifikatora tips –“pledge_party”. 

naturalPerson     Fiziskas personas dati. Elements. 

Satur laukus no  struktūras “Fiziska 

persona“, kura aprakstīta [3.2.1.1] 

legalEntityBasic 

  

Tiesību subjekta dati. Elements. 

Satur laukus no  struktūras 

“Juridiska persona”, kura 

aprakstīta [3.2.1.2] 

registeredOn  Date Komercķīlas puses ieraksta 

reģistrācijas datums 

removedOn  Date Komercķīlas puses ieraksta 

izbeigšanas datums 

lastModifiedAt  Datetime Komercķīlas puses ieraksta pēdējo 

izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Pazīme, vai komercķīlas puse ir 

anulēta 

3.2.1.1 Fiziska persona (naturalPerson) 

Elements. Informācija par Fizisko personu.  

Struktūru izmanto struktūrā ‘parties’ [3.2.1]. 

Satur struktūru ‘identityDocument’ [3.2.1.1.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

latvianIdentityNumber  32656527523  Varchar(12) Personas kods 
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foreignerSystemAssignedNumber  800042-24400  Varchar(12) Ārzemnieka personas 

kods 

forename Jānis  Varchar(80) Vārds 

surname Bērziņš Varchar(80) Uzvārds  

name Jānis Bērziņš Varchar(255) Vārds, uzvārds 

birthDate  1999-11-16  Date Dzimšanas datums 

country LV Varchar(3) Valsts 

placeOfResidence Lapu iela 45-12, 

Rīga 

Varchar(255) Dzīvesvieta 

identityDocument   Personu apliecinošs 

dokuments. Elements. 

Struktūra aprakstīta 

[3.2.1.1.1] 

3.2.1.1.1 Personu apliecinošs dokuments (identityDocument) 

Elements. Informācija par Fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu.  

Struktūru pēc vajadzības izmanto struktūrā ‘naturalPerson’ [3.2.1.1] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 number  DNK 203035601  Varchar(30)  Personas apliecinošā dokumenta 

numurs 

 issuedOn  2016-01-23  Date  Personas apliecinošā dokumenta 

izdošanas datums 

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

dokumentu 

country DK Varchar(2) Pilsonība 

3.2.1.2 Juridiska persona (legalEntityBasic) 

Elements. Informācija par Juridisko personu.  

Struktūru izmanto struktūrā ‘parties’ [3.2.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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registrationNumber  40003714314 Varchar(11) JP valsts vienotās reģistrācijas 

numurs 

externalObjectNumber 1000009819 Varchar(10) Ārvalsts komersants 

reģistrācijas numurs.  

 name  Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību \"Cēsu 

miesnieks\" 

 text JP pilnais nosaukums 

address Rīga, Ernesta 

Birznieka-Upīša iela 

21 

Varchar(120) JP juridiskā adrese.  

 country LV  Varchar(2) JP reģistrācijas valsts.  

links self": "/legal-

entity/40003714314 

 Saite ( 

self – Juridiskās personas URL). 

3.2.2 Ieķīlātā īpašuma saraksts (property) 

Elements. Informācija par ieķīlāto īpašumu. 

Struktūra tiek izmantota komercķīlas galvenajā ierakstā [3.2]. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Visa manta ‘allProperties’ [3.2.2.1]  - elements. 

- Sauszemes transportlīdzekļi ‘vehicles’ [3.2.2.2] – satur vienumu sarakstu. 

- Lidaparāti ‘aircrafts’ [3.2.2.3] – satur vienumu sarakstu. 

- Reģistrētie dzīvnieki un ganāmpulki ‘animals’ [3.2.2.4] – satur vienumu 

sarakstu. 

- Uzņēmumi ‘businesses’ [3.2.2.5] – satur vienumu sarakstu. 

- Noguldījumi ‘deposits’ [3.2.2.5.1] – satur vienumu sarakstu. 

- Prasījuma tiesības ‘rightsOfClaim’ [3.2.2.6.1] – satur vienumu sarakstu. 

- Vērtspapīri ‘securities’ [3.2.2.8] – satur vienumu sarakstu. 

- Krājumi ‘inventory’ [3.2.2.9] – satur vienumu sarakstu. 

- Ķermeniskie pamatlīdzekļi ‘fixedAssets’ [3.2.2.10] – satur vienumu sarakstu. 

- Nemateriālie ieguldījumi ‘intagibleAssets’ [3.2.2.11]– satur vienumu sarakstu. 

- Citas kustamas mantas ‘movables’ [3.2.2.12] – satur vienumu sarakstu. 
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- Intelektuālais īpašums ‘intellectualProperty’ [3.2.2.13] – satur vienumu 

sarakstu. 

- SIA pamatkapitāla daļas ‘capitalShares’ [3.2.2.14] – satur vienumu sarakstu. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

allProperties   Visa manta. Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.1]. 

vehicles   Sauszemes transportlīdzekļi. Satur 

vienumu sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.2]. 

aircrafts   Lidaparāti. Satur sarakstu. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.3]. 

animals   Reģistrētie dzīvnieki un 

ganāmpulki. Satur vienumu 

sarakstu. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.4]. 

businesses   Uzņēmums kā lietu kopība. Satur 

vienumu sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.5]. 

deposits   Noguldījumi. Satur vienumu 

sarakstu. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.6]. 

rightsOfClaim   Prasījuma tiesības. Satur vienumu 

sarakstu. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.7]. 

securities   Vērtspapīri (pajas, akcijas un 

obligācijas). Satur vienumu 

sarakstu. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.8]. 

inventory   Krājumi. Satur vienumu sarakstu. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.9]. 

fixedAssets   Ķermeniskie pamatlīdzekļi. Satur 

vienumu sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.10]. 
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intagibleAssets   Nemateriālie ieguldījumi. Satur 

vienumu sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.11]. 

movables   Citas reģistrācijai pakļautas 

kustamas lietas. Satur vienumu 

sarakstu. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.12]. 

intellectualProperty   Intelektuālais īpašums. Satur 

vienumu sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.13]. 

capitalShares   SIA pamatkapitāla daļas. Satur 

vienumu sarakstu. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.14]. 

3.2.2.1 Ieķīlāta visa manta (allProperties) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope 

POOL_OF_ASSETS Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_scope”. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.2 Sauszemes transportlīdzekļi (vehicles) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.2.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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type ROAD_VEHICLE Varchar(255) Sauszemes transportlīdzekļa veids. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_vehicle” 

Items[]   Sauszemes transportlīdzekļu 

vienumu saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.2.1]. 

3.2.2.2.1 Sauszemes transportlīdzekļu vienumi (Items) 

Sauszemes transportlīdzekļu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘vehicles’ [3.2.2.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 363615 integer Ieraksta identifikators 

registrationNumber HZ3841 Varchar(20) Transportlīdzekļa  

reģistrācijas numurs 

vin WAUZZZ4F68N118601 Varchar(30) Transportlīdzekļa šasijas 

numurs 

make AUDI Varchar(20) Transportlīdzekļa marka 

model A6 Varchar(30) Transportlīdzekļa modelis 

isProhibitedToTakeOutsideLV true boolean Vai ir aizliegums izvest 

ārpus Latvijas teritorijas: 

True – ir aizliegums, 

False – nav aizlieguma. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.3 Lidaparāti (aircrafts) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.3.1] – elements. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

Items[]   Lidaparātu vienumu saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.3.1]. 

3.2.2.3.1 Lidaparātu vienumi (Items) 

Lidaparātu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘aircrafts’ [3.2.2.3]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 249282 integer Ieraksta identifikators 

registrationNumber YL-RAB Varchar(20) Lidmašīnas numurs 

name Gaisa kuģis Varchar(30) Lidmašīnas nosaukums 

serialNumber 10508 Varchar(20) Lidmašīnas sērija 

model AN-26B Varchar(50) Lidmašīna modelis 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.4 Reģistrētie dzīvnieki un ganāmpulki (animals) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.4.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

Items[]   Reģistrēto dzīvnieku un 

ganāmpulku vienumu saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.4.1]. 

3.2.2.4.1 Reģistrēto dzīvnieku un ganāmpulku vienumi (Items) 

Reģistrēto dzīvnieku un ganāmpulku vienumu saraksta elements. 
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Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘animals’ [3.2.2.4]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 377534 integer Ieraksta identifikators 

type GOAT Varchar(255) Dzīvnieku veids. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_animal”. 

registrationNumber LV060224830142 Varchar(14) Ja ieķīlāti atsevišķi dzīvnieki 

- to numurs 

isHerdPledged true boolean Vai ieķīlāti visi ganāmpulka 

dzīvnieki: 

True – ieķīlāti visi, 

False – nav ieķīlāti visi. 

herdNumber LV0042678 Varchar(9) Ganāmpulka reģistrācijas 

numurs 

breed Melnraibās slaucamās 

govis 

Varchar(50) Šķirne 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.5 Uzņēmums kā lietu kopība (businesses) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.5.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope POOL_OF_ASSETS Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. Klasifikatora tips – 

“pledge_scope” 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

Items[]   Ieķīlāto uzņēmumu saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.5.1]. 
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3.2.2.5.1 Uzņēmumu kā lietu kopības vienumi (Items) 

Uzņēmumu kā lietu kopības vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘businesses’ [3.2.2.5]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  integer Ieraksta identifikators 

registrationNumber 

 40003035771 Varchar(11) JP valsts reģistrācijas 

numurs 

externalObjectNumber 

1000678767 Varchar(10) Ārvalstu uzņēmuma 

reģistrācijas numurs.  

number 

460100316 Varchar(20) Uzņēmuma numurs UR 

datu bāzē. 

name PARADIGMA, SIA Varchar(100) JP nosaukums 

address 

Liepājas rajons, 

Kalvenes pagasts, 

"Deģi" 

Varchar(255) Uzņēmuma adrese 

country LV Varchar(2) Valsts 

links self": "/legal-

entity/40003035771 

 Saite (Tiesību subjekta  -

LegalEntity URL). 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.6 Noguldījumi (deposits) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.6.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope SINGLE_ASSET Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_scope”. 



LR UR Komercķīlu reģistra datu apmaiņas apraksts  

   

21 

 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

Items[]   Reģistrēto noguldījumu saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.6.1]. 

3.2.2.6.1 Noguldījumu vienumi (Items) 

Noguldījumu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘deposits’ [3.2.2.6]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 109288 integer Ieraksta identifikators 

bankCode UNLALV2X Varchar(20) Bankas apzīmējums 

bankName A/S \"Latvijas Unibanka\ Varchar(100) Bankas nosaukums 

bankAccountNumber LV31UNLA0050005698364 Varchar(21) Bankas konta numurs 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts 

anulēts 

3.2.2.7 Prasījuma tiesības (rightsOfClaim) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.7.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope SINGLE_ASSET Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_scope”. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 
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Items[]   Prasījuma tiesību vienumu 

saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.7.1]. 

3.2.2.7.1 Prasījuma tiesību vienumi (Items) 

Prasījuma tiesību vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘rightsOfClaim’ [3.2.2.7]. 

Satur struktūru ‘partyConcerned ’ [3.2.2.7.1.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 365986 integer Ieraksta identifikators 

dealTypeDetails līgums Varchar(80) Darījuma veids 

dealNumber 3.10/39-2 Varchar(20) Darījuma numurs 

dealDescription Ar mājas, kas atrodas Lielajā 

prospektā 24, Ventspilī 

dzīvokļu īpašniekiem 

noslēgtie dzīvojamās mājas 

uzturēšanas un 

apsaimniekošanas līgumi. 

Varchar(255) Darījumu identificējošas 

piezīmes 

dealDate 2012.03.28. Date Darījuma datums 

dealAmount 2998,8 Numeric(16,2) Darījuma summa 

partyConcerned   Ieinteresētās puses 

informācija. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.7.1.1]. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.7.1.1 Ieinteresētās puses informācija (partyConcerned) 

Ieinteresētās puses informācija - elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘rightsOfClaim’ =>‘Items’ [3.2.2.7.1]. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

latvianIdentityNumber 21027710039 Varchar(11) FP personas kods 

registrationNumber 40003035771 Varchar(11) JP valsts reģistrācijas 

numurs 

externalObjectNumber 1000100124 Varchar(10) Ārvalsts komersanta 

reģistrācijas numurs 

name AMBER FURNITURE 

SIA 

Varchar(255) Nosaukums 

3.2.2.8 Vērtspapīri (securities) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.8.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope 

SINGLE_ASSET Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – “pledge_scope” 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums (pēdējais?) 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts (visi?) 

Items[]   Vērtspapīru vienumu saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.8.1]. 

3.2.2.8.1 Vērtspapīru vienumi (Items) 

Vērtspapīru vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘securities’ [3.2.2.8]. 

Satur struktūru ‘partyConcerned ’ [3.2.2.8.1.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 378245 integer Ieraksta identifikators 
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number Nr.241 Varchar(50) Ieguldījuma numurs 

count  266 Numeric(12,2) Skaits 

type REGISTERED_SHARES Varchar(255) Vērtpapīru veids. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_securities”. 

partyConcerned   Ieinteresētās puses 

(tiesību 

subjekta)informācija. 

Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.8.1.1]. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts 

anulēts 

3.2.2.8.1.1 Ieinteresētās puses informācija (partyConcerned) 

Ieinteresētās puses (tiesību subjekta) informācija - elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘securities’ =>‘Items’ [3.2.2.8.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber  40003035771 Varchar(11) JP valsts reģistrācijas 

numurs 

externalObjectNumber 1000205974 Varchar(10) Ārvalsts komersanta 

reģistrācijas numurs 

name SIA \"KVINTA\" Varchar(255) Tiesību subjekta 

nosaukums 

country LV Varchar(3) Valsts kods 

links self": "/legal-

entity/40003035771 

 Saite (Tiesību subjekta  -

LegalEntity URL). 

3.2.2.9 Krājumi (inventory) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 
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Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.9.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope SINGLE_ASSET Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_scope”. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

Items[]   Krājumu vienumu saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2.9.1]. 

3.2.2.9.1 Krājumu vienumi (Items) 

Krājumu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘inventory’ [3.2.2.9]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 209481 integer Ieraksta identifikators 

count  110 Numeric(10,0) Skaits 

type GOODS Varchar(250) Krājumu veids 

name Ūdeļu kažokādas Varchar(150) Krājumu apraksts 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts 

anulēts 

3.2.2.10 Ķermeniskie pamatlīdzekļi (fixedAssets) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.10.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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scope SINGLE_ASSET Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_scope”. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

Items[]   Ķermenisko pamatlīdzekļu 

vienumu saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.10.1]. 

3.2.2.10.1 Ķermenisko pamatlīdzekļu vienumi (Items) 

Ķermenisko pamatlīdzekļu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘fixedAssets’ [3.2.2.10]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 209481 integer Ieraksta identifikators 

registrationNumber 014114ZCAF Varchar(20) Reģistrācijas numurs 

count  1 Numeric(10,0) Skaits 

name Skavošanas iekārta DUPLO 

DBM-200(ražošanas gads 

1999.) 

Varchar(255) Nosaukums 

registerHolder Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

Varchar(150) Reģistra turētājs 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts 

anulēts 

3.2.2.11 Nemateriālie ieguldījumi (intagibleAssets) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [22]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.11.1] – elements. 



LR UR Komercķīlu reģistra datu apmaiņas apraksts  

   

27 

 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

scope SINGLE_ASSET Varchar(255) Komercķīlas priekšmeta tvērums. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_scope”. 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

Items[]   Nemateriālo ieguldījumu vienumu 

saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.11.1]. 

3.2.2.11.1 Nemateriālo ieguldījumu vienumi (Items) 

Nemateriālo ieguldījumu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘intagibleAssets’ [3.2.2.11]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 311827 integer Ieraksta identifikators 

count  1 Numeric(10,0) Skaits 

name 

Preču zīme 

„airBalticTravel.com”, reģ. 

Nr. M-09-641 

Varchar(255) Nosaukums 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts 

anulēts 

3.2.2.12 Citas reģistrācijai pakļautas kustamas lietas (movables) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.12.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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Items[]   Citu reģistrācijai pakļautu kustamu 

lietu vienumu saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.2.2.12.1]. 

3.2.2.12.1 Citu reģistrācijai pakļautu kustamu lietu vienumi (Items) 

Citu reģistrācijai pakļautu kustamu lietu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘movables’ [3.2.2.12]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 355942 integer Ieraksta identifikators 

registrationNumber 27123 Varchar(20) Reģistrācijas numurs 

registerHolder Rīgas pilsētas pašvaldība Varchar(100) Reģistra turētājs 

description Trolejbuss ŠKODA 27Tr, 

VIN 

Nr.TM99DAJ6CEASE3861 

Varchar(255) Apraksts 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.13 Intelektuālais īpašums (intellectualProperty) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.13.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

Items[]   Intelektuālā īpašuma vienumu 

saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.13.1]. 

3.2.2.13.1 Intelektuālā īpašuma vienumi (Items) 

Intelektuālā īpašuma vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘intellectualProperty’ [3.2.2.13]. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 339806 integer Iereksta identifikators 

registrationNumber M 38 199 Varchar(16) Reģistrācijas numurs 

type TRADEMARK Varchar(255) Intelektuālā īpašuma veids. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_intellectual_property”. 

registeredOn 015-07-30 Date Reģistrēšanas datums 

name B&S PARTNERI Varchar(135) Nosaukums 

classNumber 1.- 42. Varchar(15) Preces vai pakalpojuma klases 

numurs 

designNumber ‘’’’ Varchar(11) Dizainparauga numurs 

description VĀRDISKĀ PREČU 

ZĪME 

Varchar(255) Apraksts 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.14 SIA pamatkapitāla daļas (capitalShares) 

Saraksts. Ieķīlātās mantas dati. 

Struktūra tiek izmantota  ieķīlāto mantu ierakstā ‘property’ [3.2.2]. 

Satur struktūru ‘Items’ [3.2.2.14.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

Items[]   SIA pamatkapitāla daļu vienumu 

saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.14.1]. 

3.2.2.14.1 SIA Pamatkapitāla daļu vienumi (Items) 

SIA pamatkapitāla daļu vienumu saraksta elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘capitalShares’ [3.2.2.14]. 

Satur struktūru ‘limitiedLiabilityCompany’ [3.2.2.14.1.1] – elements. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 366687 integer Ieraksta identifikators 

limitiedLiabilityCompany 

 

  Tiesību subjekta (SIA) 

informācija. Struktūra aprakstīta 

[3.2.2.14.1.1]. 

count 320003 Numeric(12,2) Daļu skaits 

number 1-320003 Varchar(255) Daļu kārtas numuri 

note Piezīme kaut kāda Varchar(255) Piezīmes 

removedOn  Date Ieraksta beigu datums 

isAnnuled  boolean Pazīme, ka ieraksts anulēts 

3.2.2.14.1.1 Tiesību subjekta (SIA)informācija (limitedLiabilityCompany) 

Tiesību subjekta (SIA) informācija  - elements. 

Struktūra tiek izmantota  ierakstā ‘‘Items’ [3.2.2.14.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 40103650541 Varchar(11) JP valsts reģistrācijas 

numurs 

externalObjectNumber 1000100124 Varchar(10) Ārvalsts komersanta 

reģistrācijas numurs 

name AUDĒJU IELAS 

NAMS, SIA 

Varchar(255) Nosaukums 

links self": "/legal-

entity/40103650541 

 Saite (self – Juridiskās 

personas URL). 

3.2.3  Komercķīlas ierobežotas pieejamības dokumenti 

(restricted-documents) 

Saraksts. Satur informāciju par komercķīlas ierobežotas pieejamības dokumentiem.  

Struktūra tiek izmantota komercķīlas izsaukumā GET /commercial-

pledge/{number}/restricted-documents, kurš aprakstīts sadaļā [2.2]. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

versionId 27698876 integer Ieraksta identifikators 

sourceId 2170303 integer Ieraksta identifikators 

commercialPledge 

Number 

100173033 integer Komercķīlas numurs 

type STATEMENT_FROM_ 

HOLDER_OF_MOVABLE_ 

PROPERTY_REGISTER 

Varchar(250) Dokumenta veids 

filenameExtension PDF Varchar(5) Faila paplašinājums, tips 

contentLength 21736 integer Dokumenta garums 

date 2016-05-02 Date Dokumenta datums 

volume 0 Numeric(3,0) Sējums lietai 

fromPage 0 Numeric(5,0) “NO” lapas 

toPage 0 Numeric(5,0) “LĪDZ” lapai 

numberOfPages 15 Numeric(5,0) Dokumenta lapaspušu skaits (Ja 

1 lapa, tad = 0) 

links "self": "/restricted-

document/27698876", 

 "document": "/restricted-

document/27698876/content", 

 "originalVersion": "/restricted-

document/27698876", 

 "editedVersion": null, 

      "digitalSignatureRemoved 

Version": null 

 Saites ( 

self – ierobežotas pieejamības 

dokumenta informācijas URL;  

document – ierobežotas 

pieejamības dokumenta satura 

URL (dokumenta lejuplāde);  

originalVersion – ierobežotas 

pieejamības dokumenta 

oriģinālās versijas URL;  

editedVersion – ierobežotas 

pieejamības dokumenta 

rediģētās versijas URL; 

digitalSignatureRemovedVersion 

- ierobežotas pieejamības 

dokumenta anonimizētās versijas 

URL;). 
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registeredOn  Date Dokumenta pievienošanas 

datums 

removedOn  Date Dokumenta dzēšanas datums 

lastModifiedAt  Datetime Dokumenta pēdējās rediģēšanas 

laiks 

isAnnulled false boolean Vai dokuments anulēts 

isRestricted true boolean Vai dokuments ir ierobežotas 

pieejamības 

3.3 Atkārtoti izmantojamās struktūras  

3.3.1 Komercķīlas izmaiņas (changes) 

Saraksts. Komercķīlas izmaiņu informācija. 

Struktūra tiek izmantota  komercķīlu saraksta elementā [3.1] un galvenajā 

komercķīlas ierakstā [3.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

type “TERM_EXTENDED”, 

“AMENDMENTS” 

varchar(255) Izmaiņu veids. Klasifikatora tips – 

“pledge_change”. 

applicationNumber 201648 integer Pieteikuma numurs 

registeredOn 2018-08-10 date Ieraksta reģistrācijas numurs 

3.3.2 Komercķīlas tiesību izlietojums (exerciseOfRights) 

Saraksts. Komercķīlas tiesību izlietojuma informācija. 

Struktūra tiek izmantota  komercķīlu saraksta elementā [3.1] un galvenajā 

komercķīlas ierakstā [3.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 512364 integer Ieraksta identifikators 
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type EXERCISE_OF_RIGHT_ 

NOTIFICATION_REGISTERED 

varchar(255) Tiesību izlietošanas veids. 

Klasifikatora tips – 

“pledge_change”. 

registeredOn 2017-06-21 date Ieraksta reģistrācijas numurs 

3.3.3 Komercķīlas termiņa pagarinājums (extensionOfDeadline) 

Saraksts. Komercķīlas termiņa pagarinājuma informācija. 

Struktūra tiek izmantota  komercķīlu saraksta elementā [3.1] un galvenajā 

komercķīlas ierakstā [3.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

dateTo 2018-12-20 date Datums, līdz kuram komercķīlas 

termiņš ir pagarināts. 

registeredOn 2018-08-10 date Ieraksta reģistrācijas numurs 

 


