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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 MM saraksta iegūšana  

Pilnā apjomā masu informācijas līdzekļu (MM) izmaiņu saraksts tiek iegūts veicot šādu 

pieprasījumu: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /mass-media Masu informācijas līdzekļu saraksts pēc to pēdējo 

izmaiņu datuma, laika [3.9]. 

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 MM, kuriem izmaiņas 

veiktas pēc šī laika. 

neobligāts 

size integer Lapā attēlojamo MM 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
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Izsaukuma rezultātā tiek iegūts masu informācijas līdzekļu izmaiņu saraksts atbilstoši 

padotajiem parametriem, kura struktūra aprakstīta sadaļā [3.9]. 

Ieraksti sakārtoti dilstošā secībā pēc pēdējo izmaiņu datuma un laika.  

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

- "size": - lapā attēlojamo MM 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 masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numuru 

(registrationNumber). 

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

struktūrai.  

Iespējami šādi konkrēta MM datu iegūšanas pieprasījumu veidi: 

Izsaukums Apraksts 

 GET /mass-medium/{registrationNumber} Masu informācijas līdzekļa aktuālais datu 

stāvoklis. Struktūra aprakstīta [3.1]. 

 GET /mass-medium/{registrationNumber}/history Masu informācijas līdzekļa pilnais datu 

stāvoklis, ietver ierakstu aktuālos un 

vēsturiskos datus. Struktūra aprakstīta [3.1]. 

GET /mass-medium /{registrationNumber}/public-

documents 

Masu informācijas līdzekļa publiski pieejamo 

dokumentu saraksts. Saraksta elementu 

struktūra aprakstīta sadaļā [3.10]. 

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

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

    <LastChangedAt>2019-02-20T00:00:00Z</LastChangedAt> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

    <Page> 

        <Size>10</Size> 

        <Number>1</Number> 

    </Page> 

</MassMediaListRequest> 
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GET /mass-medium /{registrationNumber}/restricted-

documents 

Masu informācijas līdzekļa ierobežotas 

pieejamības dokumentu saraksts. Saraksta 

elementu struktūra aprakstīta sadaļā [3.11]. 

XML pieprasījuma piemērs: 

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

Iespējamas šādas vērtības: 

- default; 

- history; 

- publicDocuments; 

- restrictedDocuments. 

Publisko kodu klasifikatora pieejas adrese iegūstama apraksta nodaļā [4.2]. 

3. Datu tabulas 

3.1 Masu informācijas līdzekļa  (MM) ieraksts 

Galvenais masu informācijas līdzekļa (MM) ieraksts.  

Satur sekojošas struktūras: 

- Links [3.2] – elements. 

- Dibināšanas informācija [3.3] – elements. 

- Iepriekšējie nosaukumi [3.4] – saraksts. 

- Īpašnieki [3.5]  – saraksts. 

- Izdevēji [3.63.6]  – saraksts. 

- Nodrošinājuma līdzekļi [3.7] – saraksts. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 000701934 Varchar(11)  

 

Reģistrācijas numurs 

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

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

    <RegistrationNumber>000740376</RegistrationNumber> 

    <MassMedium>default</MassMedium> 

    <ResponseType>xml</ResponseType> 

</MassMediumRequest> 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

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’. 

  

register MASS_MEDIA char(100) 

 

Reģistrs 

name laikraksts 

\"Rīta Saule\ 

Varchar(250) 

 

Nosaukums  

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

‘nosaukums’, kas  pielāgots meklēšanai bez 

latviešu burtiem 

audience Latvijas 

Republika un 

ārpus tās 

Varchar(250) Auditorija 

languages Latviešu, angļu Varchar(250) Valodas 

content Ar 

tautsaimniecis

ku un 

informējošu 

ievirzi 

Varchar(250) Saturs 

registeredOn 2016-09-02 Date 

 

MM sarakstā iekļaušanas datums 

removedOn null Date 

 

Izslēgšanas datums no saraksta 

Var būt aizpildīts tikai, ja ‘status’ ir ‘ANNULED’ 

vai ‘REMOVED’. Attiecas uz vēsturiskajiem 

datiem. 
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Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

lastModifiedAt 2018-06-

07T13:46:14+0

3:00 

Datetime 

 

Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

links   Links. Elements [3.2] 

formationDetails   Dibināšanas informācija. Elements. 

Struktūra aprakstīta [3.3] 

previousNames[]   Iepriekšējie nosaukumi. Saraksts. 

Struktūra aprakstīta [3.4] 

owners[]   Īpašnieki. Saraksts. Satur datus par Fiziskām 

personām un Juridiskām personām. 

Struktūra aprakstīta[3.5] 

publishers[]   Izdevēji. Saraksts. Satur datus par Fiziskām 

personām un Juridiskām personām. 

Struktūra aprakstīta[3.6] 

securingMeasures[]   Nodrošinājuma līdzekļi. Saraksts. Satur 

Nodrošinājuma līdzekļu piemērotāju.  

Struktūra aprakstīta [3.7] 

3.2 Saites (links) 

Elements. Struktūra tiek izmantota galvenajā MM ierakstā [3.1] un LegalEntityBasic 

[3.8.1] (lauks ‘self’). 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

self  self": "/mass-

medium/000740376 

 text Masu informācijas līdzekļa 

URL 

publicDocuments  publicDocuments": "/mass-

medium/000740376/public-

documents 

 text Masu informācijas līdzekļa 

publisko dokumentu 

saraksta URL 
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restrictedDocuments restrictedDocuments": "/mass-

medium/000740376/restricted-

documents 

text Masu informācijas līdzekļa 

ierobežotas pieejamības 

dokumentu saraksta URL 

3.3 Dibināšanas informācija  (formationDetails) 

MM dibināšanas informācija. Saraksts var būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā mass-medium ierakstā [3.1].  

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 objects Papildus 

informācija 

 Varchar(250) Lauks satur papildus 

informāciju. 

 durationUntilObjectsAchieved  false boolean Pazīme, ka MM nodibināts 

līdz mērķis sasniegts 

 durationUntil    Date Atļauja līdz 

 durationIndefinite  false boolean Pazīme, ka MM darbības laiks 

ir beztermiņa 

3.4 Iepriekšējie nosaukumi  (previousNames) 

MM iepriekšējo nosaukumu saraksts. Attiecas uz vēsturiskajiem datiem. Saraksts var 

būt tukšs. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā mass-medium ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id 90006526  int  Ieraksta identifikators 

 name laikraksts \"Rīts\ 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 
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3.5 Īpašnieki (owners) 

Masu informācijas līdzekļa īpašnieku saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.8.2]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.8.1] – elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

 id  91442070  int  Ieraksta identifikators 

 dateFrom   Date  No 

 dateTo   Date  Līdz 

 naturalPerson     Fiziskas personas dati. Elements. 

Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Fiziska persona“, kura 

aprakstīta [3.8.2] 

 legalEntityBasic   Tiesību subjekta dati. Elements. 

Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.8.1] 

note  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 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt   Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 
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3.6 Informācijas izdevēji (publishers) 

Masu informācijas līdzekļa izdevēju saraksts. Saraksts var būt tukšs. 

Satur sekojošas struktūras: 

- Fiziska persona ‘naturalPerson’ [3.8.2]  - elements. 

- Juridiska persona ‘LegalEntityBasic’ [3.8.1] – 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 

 naturalPerson     Fiziskas personas dati. Elements. 

Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Fiziska persona“, kura 

aprakstīta [3.8.2] 

 legalEntityBasic 

  

Tiesību subjekta dati. Elements. 

Satur atbilstošos laukus no  

struktūras “Juridiska persona”, 

kura aprakstīta [3.8.1] 

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 

3.7 Nodrošinājuma līdzekļi (securingMeasures) 

Masu informācijas līdzeklim reģistrētie nodrošinājuma līdzekļi. Saraksts.  
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Satur sekojošas struktūras: 

- Nodrošinājuma līdzekļa piemērotājs ‘imposedBy’ -  Juridiska persona 

‘LegalEntityBasic’ [3.8.1] – elements. 

Struktūra tiek izmantota galvenajā Legal Entity ierakstā [3.1]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

id  90000578  int Ieraksta identifikators  

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 4.1.1/3727 Varchar(15) Dokumenta, uz kā pamata tiek 

veikta darbība ar 

nodrošinājuma līdzekli numurs 

imposedBy   Nodrošinājuma līdzekļa 

piemērotājs - Juridiska persona. 

Elements. Struktūra aprakstīta 

[3.8.1] 

    

noteOnRegistration  text Nodrošinājuma līdzekļa 

reģistrācijas piezīme 

noteOnRemoval  text Nodrošinājuma līdzekļa 

dzēšanas piezīme 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas datums 

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime Pēdējo izmaiņu datums un laiks 

isAnnulled false boolean Vai dalībnieks anulēts 
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3.8 Atkāroti izmantotās datu struktūras  

Nodaļa satur atkārtoti izmantotu struktūru aprakstus. 

3.8.1 Juridiska persona (LegalEntityBasic) 

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

‘owners’ [3.5], ‘publishers’ [3.6] un ‘securingMeasures’ [3.7]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 

registrationNumber 40003615855 Varchar(11) JP valsts reģistrācijas numurs 

externalObjectNumber  Varchar(10) Ārējā objekta reģistrācijas 

numurs.  

foreignRegistrationNumber 007000020 Varchar(9) Ārzemju uzņēmuma 

reģistrācijas numurs. Attiecas 

uz nodrošinājuma līdzekļiem 

(‘securingMeasures’) 

 name DANALINK-S, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

 text JP pilnais nosaukums 

address Rīga, Kurzemes 

prospekts 16 - 1 

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] 

3.8.2 Fiziska persona (NaturalPerson) 

Informācija par Fiziskajām personām. Elements.  

Satur struktūru ‘identityDocument’ [3.8.2.1] – elements. 

Laukus pēc vajadzības izmanto struktūrās ‘owners’ [3.5] un ‘publishers’ [3.6]. 

Lauks Piemēra dati Datu tips Piezīmes 
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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 

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 

[3.8.2.1] 

registeredOn  Date Ieraksta izdarīšanas 

datums  

removedOn  Date Izslēgšanas datums  

lastModifiedAt  Datetime  Pēdējo izmaiņu datums 

un laiks 

isAnnulled false boolean Vai ieraksts anulēts 

3.8.2.1 Personu apliecinošs dokuments (identityDocument) 

Informācija par Fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu. Elements.  

Izmanto struktūrā ‘NaturalPerson’ [3.8.2]. 

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 
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 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 

3.9 Masu informācijas līdzekļu  izmaiņu saraksts 

Masu informācijas līdzekļu 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 MM 

izmaiņu elementu saraksta lapu 

‘legalEntityList’, kura struktūra 

aprakstīta [3.9.1]. 

_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: 

"size" - lapā iekļauto elementu 

skaits; 

"totalElements"  - kopējais 

saraksta elementu skaits; 

"totalPages" - kopējais lapu 

skaits; 

"number" – atbildē iekļautās lapas 

numurs. 
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3.9.1 Masu informācijas līdzekļu  izmaiņu saraksta elements 

(massMediaList) 

Masu informācijas līdzekļu izmaiņu saraksta elementa iegūšana aprakstīta sadaļā [3.9]. 

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 MM 

datu pieprasīšanai. 

name  žurnāls \"PANDORAS 

LĀDE\" 

Varchar(250)  MM pilnais nosaukums 

status REGISTERED Varchar(250) 

 

MM statuss. Klasifikatora tips – 

“statuss”. Iespējamas šādas 

vērtības: 

REGISTERED - Reģistrēts 

REMOVED - Izslēgts no reģistra 

ANNULLED - Anulēts ieraksts  

register MASS_MEDIA char(1)  Reģistrs 

lastChanges "SECURING_MEASURE",         

"OTHER_CHANGE", 

 "NAME" 

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 [3.23.2] 

3.10 Masu informācijas līdzekļa publiski pieejamo 

dokumentu saraksta elements 

Masu informācijas līdzekļu publiski pieejamo dokumentu saraksta iegūšana aprakstīta 

sadaļā [2.2].  
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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. 

 massMediumRegistrati

onNumber 

 000740376 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 

 type NOTARIAL_DECISION  Varchar(250)  Dokumenta veids. 

 filenameExtension  EDOC  Varchar(10)  Faila paplašinājums. 

 contentLength  79878  Int  Dokumenta garums. 

 date 2019-07-07  Date  Dokumenta datums. 

 volume  1  Numeric(3,0)  Sējums lietai 

 fromPage  7  22  Numeric(5,0)  

 toPage  7  24  Numeric(5,0) 

 numberOfPages  1  3  Numeric(5,0) 

 links "self": "/public-

document/20130229", 

      "document": "/public-

document/20130229/content

", 

      "originalVersion": 

"/public-

document/20130229", 

      "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 
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isRestricted false 

 

boolean Vai ierobežotas pieejamības 

3.11  Masu informācijas līdzekļa ierobežotas pieejamības  

dokumentu saraksta elements 

Masu informācijas līdzekļu 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 

 massMediumRegistrati

onNumber 

000740457 Varchar(11)  Reģistrācijas numurs 

 type APPLICATION  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,      

"digitalSignatureRemovedVers

ion": null 

URL  Saišu saraksts( 

self ; 
 

document;  

originalVersion;  

editedVersion;  

digitalSignatureRemoved 

Version) 
 

  

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 

isRestricted true boolean Vai ierobežotas pieejamības 

4 Izmantotie klasifikatori 

4.1 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 

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 
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REMOVAL Izslēgšana 

4.2 Pilnais publisko kodu klasifikators 

Pilnais publisko kodu klasifikators ir pieejams adresē  -https://github.com/enterprise-

register-lv/api-enumerations 

 

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

