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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 MN procesu saraksta iegūšana 

Pilnā apjomā maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu izmaiņu saraksts tiek 

iegūts veicot šādu pieprasījumu: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /insolvency Maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu 

saraksts pēc to pēdējo izmaiņu 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, “2018-07-27T00:00:00Z”. Tiks 

attēloti tikai tie maksātnespējas un 

tiesiskā aizsardzības procesi, kuriem 

izmaiņas veiktas pēc šī laika. 

Neobligāts 

size integer Lapā attēlojamo maksātnespējas procesu 

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. 

http://stateless.co/hal_specification.html
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XML pieprasījuma piemērs: 

Izsaukuma rezultātā tiek iegūts maksātnespēju un tiesiskās aizsardzības procesu 

izmaiņu 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 maksātnespējas administratoru datu izmaiņu elementu 

skaits; 

- "totalElements":  - kopējais elementu skaits; 

- "totalPages": - rezultāta kopas lapu skaits; 

- "number": attēlojamās lapas numurs. 

2.2 Konkrēta ieraksta par MN vai tiesiskās aizsardzības 

procesu pieprasīšana 

Izsaukums tiek papildināts ar konkrētā MN vai tiesiskās aizsardzības procesa 

identifikatoru (“id”). 

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

struktūrai.  

Iespējami šādi konkrēta MN vai tiesiskās aizsardzības procesa datu iegūšanas 

pieprasījumu veidi: 

Izsaukums Apraksts 

GET /insolvency-proceeding/{id} MN vai tiesiskās aizsardzības procesa aktuālais datu 

stāvoklis. Struktūra aprakstīta sadaļā [3.1]. 

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

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

    <LastChangedAt>2019-02-18T00:00:00Z</LastChangedAt> 

    <Page> 

        <Size>20</Size> 

        <Number>1</Number> 

    </Page> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

</InsolvencyListRequest> 
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GET /insolvency-proceeding/{id}/public-

documents 

Konkrēta MN vai tiesiskās aizsardzības procesa 

publiski pieejamo dokumentu saraksts. Saraksta 

elementu struktūra aprakstīta sadaļā [3.2.6.1]. 

GET /insolvency-proceeding/{id}/restricted-

documents 

Konkrēta MN vai tiesiskās aizsardzības procesa 

ierobežotas pieejamības dokumentu saraksts. 

Saraksta elementu struktūra aprakstīta sadaļā [3.2.8]. 

XML pieprasījuma piemērs: 

“InsolvencyProceedingInfo” ir parametrs, kurš nosaka servisa datu iegūšanas 

pieprasījuma veidu. Iespējamas šādas vērtības: 

- default; 

- publicDocuments; 

- restrictedDocuments. 

2.3 MN administratoru saraksta p ieprasīšana 

MN administratoru datu izmaiņu saraksts tiek iegūts veicot šādu pieprasījumu: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /insolvency-practitioners Maksātnespējas administratoru saraksts pēc to 

pēdējo izmaiņu datuma, laika. Saraksta elementu 

struktūra aprakstīta [3.3]. 

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

Izsaukumā iespējams norādīt šādu parametru: 

Parametrs Datu tips Apraksts Piezīme 

lastChangedAt timestamp Laiks, sākot ar kuru pieprasīt izmaiņas, 

piemēram, “2018-11-01T12:05:00Z”. Tiks 

attēloti tikai tie maksātnespējas 

Neobligāts 

 

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

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

    <InsolvencyProceedingNumber>90119506</InsolvencyProceedingNumber> 

    <InsolvencyProceedingInfo>default</InsolvencyProceedingInfo> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

</InsolvencyProceedingRequest> 

 

http://stateless.co/hal_specification.html
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administratori, kuriem izmaiņas veiktas 

pēc šī laika. 

size integer Lapā attēlojamo maksātnespējas 

administratoru 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: 

Izsaukuma rezultātā tiek iegūts maksātnespējas administratoru saraksts atbilstoši 

padotajam parametram, kura struktūra aprakstīta sadaļā [3.3]. Ieraksti sakārtoti 

dilstošā secībā pēc pēdējo izmaiņu datuma un laika.  

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

- "size": - lapā attēlojamo maksātnespējas administratoru datu izmaiņu elementu 

skaits; 

- "totalElements":  - kopējais elementu skaits; 

- "totalPages": - rezultāta kopas lapu skaits; 

- "number": attēlojamās lapas numurs. 

2.4 Konkrēta ieraksta par MN administratoru 

pieprasīšana 

Izsaukums tiek papildināts ar konkrētā MN administratora identifikatoru (“id”). 

Izsaukuma rezultātā tiek atgriezts ieraksts, kas atbilst sadaļā [3.4] aprakstītajai datu 

struktūrai.  

Iespējami šādi konkrēta MN administratoru datu iegūšanas pieprasījumu veidi: 

Izsaukums Apraksts 

<InsolvencyPractitionerListRequest 

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

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

    <LastChangedAt>2019-02-18T00:00:00Z</LastChangedAt> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

    <Page> 

        <Size>20</Size> 

        <Number>2</Number> 

    </Page> 

</InsolvencyPractitionerListRequest> 
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GET /insolvency-practitioner/{id} Konkrēta MN administratora aktuālais datu stāvoklis. 

Struktūra aprakstīta sadaļā [3.4]. 

GET /insolvency-practitioner/{id}/history Konkrēta MN administratora aktuālā un vēsturiskā 

informācija. Saraksts. Saraksta elementu struktūra ir 

tāda pati, kā aktuālo datu struktūra, kura aprakstīta 

sadaļā [3.4]. 

XML pieprasījuma piemērs: 

“InsolvencyProceedingInfo” ir parametrs, kurš nosaka servisa datu iegūšanas 

pieprasījuma veidu. Iespējamas šādas vērtības: 

- default; 

- history. 

3 Datu tabulas 

3.1 MN procesu izmaiņu saraksts 

Maksātnespējas procesu 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 MN 

procesu izmaiņu elementu 

saraksta lapu ‘eventList’, kura 

struktūra aprakstīta [3.1.1]. 

_links   Satur navigācijas saites uz: 

“self” – šo lapu; 

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

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

    <InsolvencyPractitionerNumber>199</InsolvencyPractitionerNumber> 

    <InsolvencyPractitionerInfo>default</InsolvencyPractitionerInfo> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

</InsolvencyPractitionerRequest> 
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“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. 

3.1.1 MN procesu izmaiņu saraksta (eventList) elements  

Maksātnespējas procesu izmaiņu saraksta elementa iegūšana aprakstīta sadaļā [3.1]. 

Katrs saraksta elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

eventId 90201366 integer Ieraksta identifikators. 

proceedingId 90119506 integer Ieraksta identifikators. 

courtCaseNumber C5555 Varchar(15) 

 

Notikuma dokumenta 

numurs, piemēram tiesas 

lietas numurs 

eventType MNP Varchar(3)  Notikuma kods 

eventName Maksātnespējas procesa 

pasludināšana 

Varchar(250)  Notikuma koda 

atšifrējums 

eventDate 2018-01-02 Date Notikuma datums 

eventDateName Maksātnespējas procesa 

pasludināšanas datums 

Varchar(250) Notikuma datuma lauka 

nosaukums 

eventRegisteredAt 2018-01-03 Date Notikuma ieraksta datums 
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entryLastModifiedAt 2018-09-13T10:16:07 Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

links {"insolvency-proceeding": 

"http://backend/ws/insolvency-

proceeding/90119462"} 

 Saite uz MN procesu 

(insolvency-proceeding). 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts vai 

svītrots ar valsts notāra 

lēmumu 

3.2 Konkrēta MN un tiesiskās aizsardzības procesa 

ieraksts 

Galvenais maksātnespējas (MN) ieraksts. Saraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2]. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Parādnieks ‘debtor’ [3.2.1] – elements. 

- Tiesa ‘court’ [3.5.2] – elements 

- Kreditoru pieteikšanās termiņš ‘time limit’ [3.5.3] – elements. 

- MN lietā ieceltie administratori ‘appointedPractitioners’ [3.2.2] – saraksts. 

- MN lietā pilnvarotie administratori ‘delegatedPractitioners‘ [3.2.3] – saraksts. 

- MN/tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas ‘supervisors’ [3.2.4] – 

saraksts. 

- Pārrobežu MN procesu administratori ‘crossBorderPractitioners ‘ [3.2.5] – 

saraksts. 

- Procesa notikumi ‘events’ [3.2.6] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 90119527 integer MN procesa ID 

form INSOLVENCY Varchar(250) 

 

MN procesa veids ( 

INSOLVENCY - Maksātnespējas process;  

LEGAL_PROTECTION - Tiesiskās aizsardzības 

process; 

OUT_OF_COURT_LEGAL_PROTECTION - 

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process) 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

type NATIONAL Varchar(250) 

 

Maksātnespējas procedūras raksturs 

(NATIONAL - vietējais; 

CROSS_BORDER - pārrobežu) 

subtype MAIN Varchar(250) 

 

Maksātnespējas procedūras veids saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 

Nr. 2015/848 3. panta 1., 2. vai 

4. punktuPadomes regulas Nr. 1346/2000 

3.panta 1. vai 2.punktu ( 

MAIN - Galvenā maksātnespējas procedūra; 

SECONDARY - Sekundārā maksātnespējas 

procedūra; 

TERRITORIAL - Teritoriālā maksātnespējas 

procedūra) 

legislationNumber 2 Varchar(1) Norāde uz kādu likumu attiecināms process 

legislationVersion 6 Varchar(1) Norāde uz kādu likuma versiju attiecināms 

process 

startedOn  Date Datums, kad pasludināts juridiskās personas 

maksātnespējas process (tiesiskās 

aizsardzības procesiem - datums, kad lieta 

ierosināta tiesā) 

endedOn  Date Maksātnespējas procesa izbeigšanas datums 

resolutionType F12 Varchar(3) Procesa izbeigšanas pamatojums 

resolutionName Izpildīts 

saistību 

dzēšanas 

plāns 

Varchar(250) Procesa izbeigšanas pamatojuma 

paskaidrojošais teksts 

registeredOn  Date Ieraksta radīšanas datums 

removedOn  Date Ieraksta anulēšanas laiks 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

links   Saites ( 

self – MN procesa URL;  

debtor – parādnieka URL;  

public-documents – MN procesa publisko 

dokumentu saraksta URL;  

restricted-documents – MN procesa 

ierobežotas pieejamības dokumentu saraksta 

URL). 

debtor   Parādnieks. Elements. Struktūra aprakstīta 

[3.2.1]. 

court   Tiesa. Elements. Struktūra aprakstīta ‘court’ 

[3.5.2]. 

proofOfClaimsTimeLi

mit 

  Kreditora pieteikšanās termiņš. Elements. 

Struktūra ‘time limit’ aprakstīta [3.5.3]. 

appointedPractitione

rs[] 

  MN lietā ieceltie administratori. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.2]. 

delegatedPractitioner

s[] 

  MN lietā pilnvarotie administratori. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.2.3]. 

supervisors[]   MN/tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās 

personas. Saraksts. Struktūra aprakstīta 

[3.2.4]. 

crossBorderPractition

ers[] 

  Pārrobežu MN procesu administratori. 

Saraksts. Struktūra aprakstīta [3.2.5]. 

events[]   Procesa notikumi. Saraksts. Struktūra 

aprakstīta [3.2.6]. 

3.2.1 Parādnieks (debtor) 

Elements. Informācija par parādnieku. 
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Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1]. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.5.1]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.2.1.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

cleanedName  Uznemums 

Paradnieks 

 Varchar(250)  Parādnieka nosaukums (cleaned- 

bez garumzīmēm un simboliem) 

naturalPerson     Fiziskas personas dati. Elements. 

Satur laukus no  struktūras “Fiziska 

persona“, kura aprakstīta [3.5.1] 

legalEntityBasic 

  

Tiesību subjekta dati. Elements. 

Satur laukus no  struktūras 

“Juridiska persona”, kura 

aprakstīta [3.2.1.1] 

3.2.1.1 Juridiska persona (legalEntityBasic) 

Elements. Informācija par Juridisko personu.  

Laukus pēc vajadzības izmanto struktūrā ‘debtor’ [3.2.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber  40003714314 Varchar(11) JP valsts vienotās reģistrācijas 

numurs 

externalObjectNumber  Varchar(10) Ārējā objekta reģistrācijas 

numurs. Lauks netiek attēlots, 

jo nav datu. 

foreignRegistrationNumber  Varchar(9) Ārzemju uzņēmuma 

reģistrācijas numurs. Lauks 

netiek attēlots, jo nav datu. 

 name  Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību \"Cēsu 

miesnieks\" 

 text JP pilnais nosaukums 
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address Rīga, Ernesta 

Birznieka-Upīša iela 

21 

Varchar(120) JP juridiskā adrese.  

 country 

 

 Varchar(2) JP reģistrācijas valsts. Lauks 

netiek attēlots. 

links   Saite ( 

self – Juridiskās personas URL). 

3.2.2 MN lietā ieceltie administratori (appointedPractitioners) 

Saraksts. Informācija par konkrētajā maksātnespējas procesā ieceltajiem 

maksātnespējas administratoriem.  

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1].  

Satur sekojošas struktūras: 

- MN administratora amata apliecība 'InsolvencyCertificate' [3.5.4] – elements. 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.5.1]  - elements. 

- Tiesa, kas iecēlusi MN administratoru ‘appointmentByCourt’ [3.5.2] – elements. 

- Tiesa, kas atcēlusi MN administratoru ‘removalByCourt’ [3.5.2] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  90118059  integer Ieraksta identifikators 

practitionerId  337  integer Administratora reģistrācijas 

numurs 

links 

  

Saite (practitioner – MN 

administratora URL). 

certificate     MN administratora amata 

apliecības dati. Elements. 

Satur laukus no  struktūras 

“InsolvencyCertificate “, kura 

aprakstīta [3.5.4] 

naturalPerson     Fiziskas personas dati. 

Elements. Satur laukus no  

struktūras “Fiziska persona“, 

kura aprakstīta [3.5.1] 
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appointedOn  Date Datums, kad tiesa pieņēmusi 

lēmumu par administratora 

iecelšanu (darbības 

uzsākšanas datums). 

appointmentRegisteredOn  Date Iecelšanas ieraksta 

reģistrēšanas datums 

appointmentByCourt   Tiesas, kas iecēlusi MN 

administratoru dati. 

Elements. Struktūra ‘court’ 

aprakstīta sadaļā [3.5.2]. 

appointmentCourtDecisionNu

mber  

 C29 3573 08/22  Varchar(15)  Lietas numurs tiesā, kas 

iecēlusi MN administratoru 

appointmentAnnulledByNotary

On 

 Date Ieraksts par iecelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu - 

datums 

appointmentAnnulledByNotary

DecisionNumber 

16-10/157105/2 Varchar(20) Ieraksts par iecelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu  - 

numurs 

appointmentAnnulledAt  Datetime Ieraksta par iecelšanu 

anulēšanas laiks 

removedOn  Date Datums, kad tiesa pieņēmusi 

lēmumu par administratora 

atcelšanu 

removalRegisteredOn  Date Atcelšanas reģistrēšanas 

ieraksta datums 

removalByCourt   Tiesas, kas atcēlusi MN 

administratoru, dati. 

Elements. Struktūra ‘court’ 

aprakstīta sadaļā [3.5.2]. 

removalCourtDecisionNumber C37092310 Varchar(15) Lietas numurs tiesā, kas 

atcēlusi MN administratoru 

removalAnnulledByNotaryOn  Date Ieraksts par atcelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu - 

datums 

removalAnnulledByNotaryDeci

sionNumber 

16-10/149206/1 Varchar(20) Ieraksts par atcelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu  - 

numurs 
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removalAnnulledAt  Datetime Ieraksta par atcelšanu 

anulēšanas laiks 

entryEffectiveFrom  Datetime Ieraksts derīgs no 

entryEffectiveTo  Datetime Ieraksts derīgs līdz 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

3.2.3 MN lietā pilnvarotie administratori (delegatedPractitioners) 

Saraksts. Informācija par konkrētajā maksātnespējas procesā pilnvarotajiem 

maksātnespējas administratoriem. 

 Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1].  

Satur sekojošas struktūras: 

- MN administratora amata apliecība 'InsolvencyCertificate' [3.5.4] – elements 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.5.1]  - elements 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  90118059  integer Ieraksta identifikators 

practitionerId  337  integer Administratora reģistrācijas 

numurs 

links 

  

Saite (practitioner – MN 

administratora URL). 

certificate     MN administratora amata 

apliecības dati. Elements. 

Satur laukus no  struktūras 

“InsolvencyCertificate “, kura 

aprakstīta [3.5.4] 

naturalPerson     Fiziskas personas dati. 

Elements. Satur laukus no  

struktūras ‘naturalPerson’, 

kura aprakstīta [3.5.1] 

appointedOn  Date Datums, kad iecelts 

pilnvarotais administrators 
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(darbības uzsākšanas 

datums). 

appointmentRegisteredOn  Date Ieraksta par pilnvarojumu 

reģistrēšanas datums 

appointmentAnnulledByNo

taryOn 

 Date Ieraksts par pilnvarojumu 

svītrots ar valsts notāra 

lēmumu - datums 

appointmentAnnulledByNo

taryDecisionNumber 

16-10/149206/1 Varchar(20) Ieraksts par pilnvarojumu 

svītrots ar valsts notāra 

lēmumu  - numurs 

appointmentAnnulledAt  Datetime Ieraksta par iecelšanu 

anulēšanas laiks 

authorisationValidTo  Date Pilnvaras darbības termiņš 

amendmentRegisteredOn 

 Date Ieraksta par pilnvarojuma 

grozījumiem izdarīšanas 

datums 

amendmentAnnulledAt 

 Datetime Ieraksta par pilnvarojuma 

grozījumiem anulēšanas laiks 

amendmentAnnuledByNota

ryOn  

 Date Ieraksts par grozījumiem 

svītrots ar valsts notāra 

lēmumu - datums 

amendmentAnnulmentNot

aryDecisionNumber  

23-10/149346/2 Varchar(20) Ieraksts par grozījumiem 

svītrots ar valsts notāra 

lēmumu - numurs 

entryEffectiveFrom  Datetime Ieraksts derīgs no 

entryEffectiveTo  Datetime Ieraksts derīgs līdz 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

3.2.4 Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas (supervisors) 

Saraksts. Informācija par konkrētajā tiesiskās aizsardzības procesā ieceltajām 

uzraugošajām personām.  

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1].  

Satur sekojošas struktūras: 
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- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.5.1]  - elements. 

- Kontaktinformācija ‘contactDetails’ [3.5.5] – elements. 

- Tiesa, kas iecēlusi uzraugošo personu ‘appointmentByCourt’ [3.5.2] – elements. 

- Tiesa, kas atcēlusi uzraugošo personu ‘removalByCourt’ [3.5.2] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 90119530  integer Ieraksta identifikators 

registrationNumber 800044-80404 Varchar(12) Administratora sistēmas kods 

naturalPerson     Fiziskas personas dati. 

Elements. Satur laukus no  

struktūras ‘naturalPerson’, 

kura aprakstīta [3.5.1] 

contactDetails   Kontaktinformācija. Elements. 

Struktūra aprakstīta sadaļā 

[3.5.5]. 

appointedOn  Date Datums, kad tiesa pieņēmusi 

lēmumu par uzraugošās 

personas iecelšanu (darbības 

uzsākšanas datums). 

appointmentRegisteredOn  Date Iecelšanas ieraksta 

reģistrēšanas datums 

appointmentByCourt   Tiesas, kas iecēlusi uzraugošo 

personu dati. Elements. 

Struktūra ‘court’ aprakstīta 

sadaļā [3.5.2]. 

appointmentCourtDecision

Number  

 C29 3573 08/22  Varchar(15)  Lietas numurs tiesā, kas 

iecēlusi uzraugošo personu 

appointmentAnnulledByNo

taryOn 

 Date Ieraksts par iecelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu - 

datums 

appointmentAnnulledByNo

taryDecisionNumber 

16-10/157105/2 Varchar(20) Ieraksts par iecelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu  - 

numurs 

appointmentAnnulledAt  Datetime Ieraksta par iecelšanu 

anulēšanas laiks 
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removedOn  Date Datums, kad tiesa pieņēmusi 

lēmumu par uzraugošās 

personas atcelšanu 

removalRegisteredOn  Date Atcelšanas reģistrēšanas 

ieraksta datums 

removalByCourt   Tiesas, kas atcēlusi uzraugošo 

personu, dati. Elements. 

Struktūra aprakstīta [3.5.2]. 

removalCourtDecisionNum

ber 

C37092310 Varchar(15) Lietas numurs tiesā, kas 

atcēlusi uzraugošo personu 

removalAnnulledByNotaryO

n 

 Date Ieraksts par atcelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu - 

datums 

removalAnnulledByNotaryD

ecisionNumber 

16-10/149206/1 Varchar(20) Ieraksts par atcelšanu svītrots 

ar valsts notāra lēmumu  - 

numurs 

removalAnnulledAt  Datetime Ieraksta par atcelšanu 

anulēšanas laiks 

entryEffectiveFrom  Datetime Ieraksts derīgs no 

entryEffectiveTo  Datetime Ieraksts derīgs līdz 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un 

laiks 

3.2.5 Pārrobežu MN procesu administratori (crossBorderPractitioners) 

Saraksts. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 3. panta 1. punktā 

noteiktajā maksātnespējas procedūrā iesaistītā pārrobežu MN administratora 

informācija.  

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1].  

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

name Baxter Stephen Varchar(250) Vārds, uzvārds 

email baxter.stephen@gmail.com Varchar(250) Elektroniskā pasta adrese 

phone +44 (0) 2920368700 Varchar(250) Tālruņa numurs 
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address 

United Kingdom, 

Birmingham, Insolvency 

Service, Enquiry Desk, PO 

Box 16656, B2 2EP 

Varchar(250) Prakses vietas adrese 

country GB Varchar(250) Prakses vietas valsts 

3.2.6 Procesa notikumi/procedūras (events) 

Saraksts. Informācija par MN vai tiesiskās aizsardzības procesa notikumiem vai 

procedūrām. 

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1].  

Satur sekojošas struktūras: 

- Tiesa ‘court’ [3.5.2] – elements. 

- Notikuma/procedūras izpildes termiņš  ‘time limit’ [3.5.3] – elements. 

- Notikuma/procedūras izpildes metodes ‘methods’ [3.2.6.1] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 90200766  integer Notikuma/procedūras 

identifikators 

type MNB Varchar(3) Notikuma/procedūras 

kods 

 

name Maksātnespējas 

procesa izbeigšana 

Varchar(250) Notikuma/procedūras 

nosaukums 

date  Date Notikuma/procedūras 

datums 

time  Time Notikuma/procedūras 

laiks 

dateName Datums, kad tiesa 

pieņēmusi lēmumu par 

administratora 

iecelšanu 

Varchar(250) Notikuma/procedūras 

datuma nosaukums 

court   Tiesa. Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.5.2]. 
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proofOfClaimsTimeLimit   Notikuma/procedūras 

izpildes termiņš. 

Elements. Struktūra ‘time 

limit’ aprakstīta [3.5.3]. 

methods 

 

  Notikuma/procedūras 

metode. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta 

[3.2.6.1]. 

methodCustomTypeDetails - kustamās mantas vai 

nekustamā īpašuma 

atsavināšana vai 

apgrūtināšana ar lietu 

tiesībām, lai panāktu 

kreditoru prasījumu 

izpildes termiņa 

pagarināšanu vai 

kreditoru prasījumu 

apmierināšanu. 

text Notikuma/procedūras 

metožu apraksts brīvā 

tekstā 

 

auctionType K Char(1) Izsoles mantas veida 

kods 

auctionName Kustamā manta Varchar(250) Izsoles mantas veida 

atšifrējums 

location Rīga, Brīvības iela 183 

k-1-32 

Varchar(250) Notikuma/procedūras 

norises vieta (adrese) 

proceedingResolutionType M06 Varchar(3) MNP procesa izbeigšanas 

pamatojuma kods 

proceedingResolutionName Pabeigta bankrota 

procedūra 

Varchar(250) MNP procesa izbeigšanas 

pamatojuma atšifrējums 

note Kreditoru sapulce 

pārtraukta 02.05.2013. 

text Ieraksta piezīmes 

registeredOn  Date Ieraksta radīšanas 

datums 

annulledByNotaryOn  Date Ieraksts svītrots ar valsts 

notāra lēmuma - datums 

annulledOn  Date Ieraksta anulēšanas 

datums 
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annulmentNotaryDecisionNumber Nr.6-12/45525 Varchar(20) Ieraksts svītrots ar valsts 

notāra lēmuma - numurs 

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.2.6.1 Notikuma/procedūras metode (method) 

Saraksts. Notikuma/procedūras metodes informācija. 

Satur informāciju par MN procesa notikuma vai procedūras izpildes metodēm.  

Struktūra tiek izmantota procesa notikumu/procedūru ierakstā ‘events’ [3.2.6]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 14317 integer Metodes ieraksta identofikators 

type M06 Varchar(3) Notikuma metodes veids 

name Tiesas lēmums par 

maksātnespējas 

procesa izbeigšanu 

Varchar(250) Notikuma metodes nosaukums 

3.2.7 Konkrēta MN vai tiesiskās aizsardzības procesa publiski pieejamie 

dokumenti (public-documents) 

Saraksts. Satur informāciju par konkrēta maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības 

procesa publiski pieejamiem dokumentiem.  

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa ieraksta izsaukumā GET 

/insolvency-proceeding/{id}/public-documents, kurš aprakstīts sadaļā [2.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

versionId 21950569 integer Dokumenta versijas 

identifikators 

sourceId 852587 integer Ieraksta identifikators 

type ANNOUNCEMENT_CREDITORS 

_MEETING 

Varchar(250) Dokumenta veids 
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filenameExtension TIF Varchar(5) Faila paplašinājums, tips 

contentLength 14692 integer Dokumenta garums 

date 2009-01-20 Date Dokumenta datums 

volume 1 Numeric(3,0) Sējums lietai 

fromPage 26 Numeric(5,0) “NO” lapas 

toPage 27 Numeric(5,0) “LĪDZ” lapai 

numberOfPages 2 Numeric(5,0) Dokumenta lapaspušu skaits (Ja 

1 lapa, tad = 0) 

links "self": "/public-

document/21950569", 

"document": "/public-

document/21950569/content", 

"originalVersion": "/public-

document/21950569", 

"editedVersion": null, 

"digitalSignatureRemoved 

Version": null 

 Saites ( 

self – publiskā dokumenta 

informācijas URL;  

document – publiskā 

dokumenta satura URL 

(dokumenta lejuplāde);  

originalVersion – publiskā 

dokumenta oriģinālās versijas 

URL;  

editedVersion – publiskā 

dokumenta rediģētās versijas 

URL; 

digitalSignatureRemovedVersio

n - publiskā dokumenta 

anonimizētās versijas URL;). 

registeredOn  Date Dokumenta pievienošanas 

datums 

removedOn  Date Dokumenta dzēšanas datums 

lastModifiedAt  Datetime Dokumenta pēdējās 

rediģēšanas laiks 

isAnnulled false boolean Vai dokuments anulēts 

isRestricted false boolean Vai dokuments ir ierobežotas 

pieejamības 
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3.2.8 Konkrēta MN vai tiesiskās aizsardzības procesa ierobežotas 

pieejamības dokumenti (restricted-documents) 

Saraksts. Satur informāciju par konkrēta maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības 

procesa ierobežotas pieejamības dokumentiem.  

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa ieraksta izsaukumā GET 

/insolvency-proceeding/{id}/restricted-documents, kurš aprakstīts sadaļā [2.2]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

versionId 27698876 integer Ieraksta identifikators 

sourceId 2170303 integer Ieraksta identifikators 

type ANNOUNCEMENT_TO 

_CREDITORS 

Varchar(250) Dokumenta veids 

filenameExtension EDOC Varchar(5) Faila paplašinājums, tips 

contentLength 41006 integer Dokumenta garums 

date 2011-05-31 Date Dokumenta datums 

volume 1 Numeric(3,0) Sējums lietai 

fromPage 262 Numeric(5,0) “NO” lapas 

toPage 262 Numeric(5,0) “LĪDZ” lapai 

numberOfPages 1 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; 
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digitalSignatureRemovedVersion 

- ierobežotas pieejamības 

dokumenta anonimizētās versijas 

URL;). 

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 MN administratoru datu izmaiņu saraksts  

Maksātnespējas procesu administratoru datu izmaiņu saraksta iegūšana aprakstīta 

sadaļā [2.3]. 

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 MN 

procesu administratoru datu 

izmaiņu elementu saraksta lapu 

‘practitionerList’, kura struktūra 

aprakstīta [3.3.1]. 

_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: 



LR UR maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības datu apmaiņas apraksts  

   

26 

 

"size" - lapā iekļauto elementu 

skaits; 

"totalElements"  - kopējais 

saraksta elementu skaits; 

"totalPages" - kopējais lapu 

skaits; 

"number" – atbildē iekļautās lapas 

numurs. 

3.3.1 MN administratoru datu izmaiņu saraksta elementa 

(practitionerList) struktūra  

Maksātnespējas administratoru datu izmaiņu saraksta elementa iegūšana aprakstīta 

sadaļā [3.3]. 

Katrs saraksta elements satur šādus laukus: 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 26537 integer Ieraksta identifikators 

certificateNumber 00598  Sertifikāta numurs 

latvianIdentityNumber 15048711738 Varchar(12) Personas kods 

forename Gunta Varchar(250) Vārds 

surname Snipe Varchar(250) Uzvārds  

links practitioner": 

"http://backend/ws/insolvency-

practitioner/191 

 Saites uz MN 

administratoru URL 

lastModifiedAt 

 

 Datetime Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

3.4 Konkrēta MN administratora datu ieraksta struktūra  

Informācijas par konkrētu maksātnespējas administratoru iegūšana aprakstīta sadaļā 

[2.4]. 

Satur sekojošas struktūras: 
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- MN administratoru amata apliecības ‘InsolvencyCertificate’ [3.5.43.5.2] – 

elements. 

- Fiziskas personas  ‘naturalPerson’ [3.5.13.5.3] – elements. 

- Kontaktinformācija ‘contactDetails’ [3.5.5] – saraksts. 

- Darbības ierobežojumi ‘practice’ [3.4.13.5.5] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id 268 integer Ieraksta identifikators 

entryId 7144 integer Ieraksta identifikators 

entryEffectiveFrom 

2018-09-06T10:30:14 Datetime Ieraksta izveidošanas 

datums un laiks 

entryEffectiveTo 

null Datetime Ieraksts derīgs līdz - 

datums un laiks 

links "self": 

"http://backend/ws/insolvency-

practitioner/268" 

 Saites uz MN 

administratoru URL 

certificate   MN administratora 

amata apliecības dati. 

Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.5.4] 

naturalPerson 

 

  Fiziskas personas dati. 

Elements. Satur laukus no  

struktūras 

‘naturalPerson’, kura 

aprakstīta [3.5.1] 

contactDetails 

 

  Kontaktinformācija. 

Elements. Struktūra 

aprakstīta sadaļā [3.5.5]. 

practice[] 

 

  Elements. Struktūra 

aprakstīta [3.4.1] 

history[]   Vēsturisku datu 

izsaukuma gadījumā 

katram elementam 

atkārtojas augstākminētā 

struktūra 
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3.4.1 Administratora darbības ierobežojumi (practice) 

Elements. Informācija par MN administratora darbības ierobežojumiem.  

Struktūra tiek izmantota konkrēta MN administratora datu ierakstā [3.4]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

restrictedFrom 30.08.2016 Date Administratora darbības 

ierobežojuma sākuma 

datums(datums, no kura 

administrators ir 

ierobežots pildīt 

administratora 

pienākumus) 

restoredOn 05.09.2018 Date Administratora darbības 

ierobežojuma beigu 

datums (datums, no kura 

atjaunotas administratora 

tiesības pildīt 

administratora amata 

pienākumus) 

restrictionType SUSPENSION Varchar(100) Administratora darbības 

ierobežojuma sākuma 

veids (DISCHARGE - 

atstādināšana no amata; 

SUSPENSION - darbības 

apturēšana; 

tukšs – darbības 

ierobežojums nav 

precizēts) 

3.5 Atkārtoti izmantojamās struktūras  

3.5.1 Fiziska persona (naturalPerson) 

Elements. Informācija par Fiziskajām personām.  

Laukus pēc vajadzības izmanto struktūrās ‘debtor’ [3.2.1],  MN administratoru 

‘appointedPractitioners‘ [3.2.2], MN lietā pilnvaroto administratoru 
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‘delegatedPractitioners’ [3.2.3] un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu 

‘supervisors’ [3.2.4] ierakstos, kā arī izsaukumos GET /insolvency-practitioner/{id} [3.4] 

un GET /insolvency-practitioner/{id} /history [3.4]. 

Satur struktūru ‘identityDocument’ [3.5.1.1] – elements. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

latvianIdentityNumber  32656527523  Varchar(12) Personas kods 

latvianIdentityNumberChangedOn  2018-04-19  Date Personas koda maiņas 

datums 

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 

identityDocument   Personu apliecinošs 

dokuments. Elements. 

Struktūra aprakstīta 

[3.5.1.1] 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas 

datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime  Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

3.5.1.1 Personu apliecinošs dokuments (identityDocument) 

Elements. Informācija par Fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu.  

Struktūru pēc vajadzības izmanto struktūrā ‘naturalPerson’ [3.5.1] 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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 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 

3.5.2 Tiesa (court) 

Elements. Tiesu dati. 

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1], 

MN administratora ‘appointedPractitioners’ [3.2.2], tiesiskās aizsardzības procesa 

uzraugošās personas ‘supervisors’ [3.2.4] un procesa notikumu ‘events’ [3.2.6] 

ierakstos. 

Satur struktūru Termiņi ‘time limit’ [3.5.3]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

code 1000053289 Varchar (11) Tiesas apzīmējums (kods) 

name 

Rīgas pilsētas 

Vidzemes 

priekšpilsētas tiesa 

Varchar (100) Tiesas nosaukums 

caseInitialNumber C30-3626/10-15 Varchar (15) Lietas numurs tiesā 

challengeTimeLimit     Sūdzības iesniegšanas termiņš. 

Elements. Satur laukus inDays un 

name no struktūras ‘time limit’ 

[3.5.3]. 
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3.5.3 Termiņi (time limit) 

Elements. Informācija par izpildes termiņiem. 

Struktūra tiek izmantota MN un tiesiskās aizsardzības procesa galvenajā ierakstā [3.1], 

struktūrā ‘court’ [3.5.5] un  procesa notikumu/procedūru ierakstā ‘events’ [3.2.6]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

date    Date  Datums 

inDays    Numeric(2,0)  Dienas 

inMonths    Numeric(1,0)  Mēneši 

inWeeks    Numeric(1,0)  Nedēļas 

inYears    Numeric(1,0)  Gadi 

name Sūdzības 

iesniegšanas termiņš 

saistībā ar 

pamatotām šaubām 

par starptautisko 

piekritību: 30 dienas 

no sprieduma 

pasludināšanas 

 Paskaidrojošais teksts 

3.5.4 MN administratora amata apliecība (InsolvencyCertificate) 

Elements. MN administratora amata apliecības dati. 

Satur informāciju par MN administratoru amata apliecībām. Laukus pēc vajadzības 

izmanto MN administratora ‘appointedPractitioners’ [3.2.2] un MN pilnvarotā 

administratora ‘delegatedPractitioners’ [3.2.3] ierakstos, kā arī  visa struktūra tiek 

izmantota izsaukumos GET /insolvency-practitioner/{id} [3.4] un GET /insolvency-

practitioner/{id} /history [3.4]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

number  00034 Integer Amata apliecības numurs 

type  A Varchar(1) Amata apliecības veids ( 



LR UR maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības datu apmaiņas apraksts  

   

32 

 

A – sertifikāts,  

B – amata apliecība) 

issuedOn  2003-01-01 Date Sertifikāta izdošanas datums 

validFrom  Date Administratora sertifikāta derīguma sākuma 

datums 

validTo  Date Administratora sertifikāta termiņš 

suspendedOn  Date Administratora sertifikāta darbības 

apturēšanas datums 

restoredOn  Date Administratora sertifikāta darbība atjaunota 

- datums 

endedOn  Date Administratora sertifikāta beigu datums 

endingType TERMINATED Varchar(100) Administratora sertifikāta darbības 

izbeigšanās veids ( 

Iespējamās vērtības: 

 ANNULLED;  

TERMINATED - sertifikāta izbeigšana;  

RELEASE_FROM_OFFICE - atbrīvošana no 

amata 

; REMOVAL_FROM_OFFICE - atcelšana no 

amata) 

3.5.5 Kontaktinformācija (contactDetails) 

Elements. Amatpersonas kontaktinformācija. 

Struktūra tiek izmantota tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas 

‘supervisors’ [3.2.4] ierakstā,  kā arī  izsaukumos GET /insolvency-practitioner/{id} [3.4] 

un GET /insolvency-practitioner/{id} /history [3.4]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

email sandrab@apollo.lv Varchar(250) Elektroniskā pasta adrese; 

phone 63928885 Varchar(250) Tālruņa numurs; 

mobile 29289914 Varchar(250) Mobilā tālruņa numurs; 
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fax 63928885 Varchar(250) Faksa numurs; 

addressComplete Pionieru iela 1 k-1-8, 

Bauska, Bauskas nov. 

Varchar(250) Adrese 

 


