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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 Laulāto mantisko attiecību saraksta iegūšana
Pilnā apjomā laulāto mantisko attiecību saraksts tiek iegūts veicot šādu pieprasījumu:
Izsaukums

Apraksts

GET /spousal-property-relations

Laulāto mantisko attiecību 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,

Neobligāts

piemēram, “2018-12-03T00:00:00Z”. Tiks
attēlotas tikai tās laulāto mantiskās
attiecības, kurām izmaiņas veiktas pēc šī
laika.
size
page

integer
integer

Lapā attēlojamo datu elementu skaits

Neobligāts, noklusētā

(>0).

vērtība ir 1000.

Attēlojamās lapas numurs p.k. (lapu

Neobligāts, noklusētā

skaitīšana sākas no 0)

vērtība ir 0.
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XML pieprasījuma piemērs:
<SpousalPropertyRelationListRequest
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>25</Size>
<Number>2</Number>
</Page>
</SpousalPropertyRelationListRequest>

Izsaukuma rezultātā tiek iegūts laulāto mantisko attiecību 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 laulāto
mantisko attiecību pieprasīšana
Izsaukums tiek papildināts ar konkrēta laulāto mantisko attiecību ieraksta
identifikatoru (“id”).
Izsaukuma rezultātā tiek atgriezts ieraksts, kas atbilst sadaļā [3.2] aprakstītajai datu
struktūrai.
Iespējami šādi konkrētu laulāto mantisko attiecību datu iegūšanas pieprasījumu veidi:
Izsaukums

Apraksts

GET /spousal-property-relation/{number}

Laulāto mantisko attiecību aktuālais datu stāvoklis.
Struktūra aprakstīta sadaļā [3.2].

GET /spousal-property-

Konkrētu laulāto mantisko attiecību ierobežotas

relation/{number}/restricted-documents

pieejamības dokumentu saraksts. Saraksta elementu
struktūra aprakstīta sadaļā [3.2.4].
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XML pieprasījuma piemērs:
<SpousalPropertyRelationRequest xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance' xmlns='http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100679/URApiProxy/v1-0'>
<SpousalPropertyRelationNumber>101018779</SpousalPropertyRelationNumber>
<SpousalPropertyRelationInfo>default</SpousalPropertyRelationInfo>
<ResponseType>xml</ResponseType>
</SpousalPropertyRelationRequest>

“SpousalPropertyRelationNumber” parametrs ir ieraksta identifikators id.
“SpousalPropertyRelationInfo” ir parametrs, kurš nosaka servisa datu iegūšanas
pieprasījuma veidu. Iespējamas šādas vērtības:
-

default;

-

restrictedDocuments.

3 Datu tabulas
3.1 Laulāto mantisko attiecību saraksta elementa
struktūra
Laulāto mantisko attiecību 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

_embedded

Piezīmes
Iegultais resurss, satur laulāto
mantisko attiecību elementu
saraksta lapu
‘spousalPropertyRelationList’,
kura struktūra aprakstīta [3.1.1].

_links

Satur navigācijas saites uz:
“self” – šo lapu;
“first” – pirmo lapu;
“prev” – iepriekšējo lapu;
“next” – nākamo lapu;
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“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 Laulāto mantisko attiecību saraksta (spousalPropertyRelationList)
elements
Laulāto mantisko attiecību saraksta elementa iegūšana aprakstīta sadaļā [3.1].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100000248

integer

Ieraksta identifikators

number

1016725

Varchar(7)

Laulāto mantisko attiecību
reģistrācijas dokumenta
numurs

lastModifiedAt

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums
un laiks

links

self": "/spousal-property-

Saite (self – Laulāto

relation/101016692

mantisko attiecību URL).

3.2 Laulāto mantisko attiecību līguma informācija
Galvenais laulāto mantisko attiecību ieraksts – konkrētu laulāto mantisko attiecību
aktuālais datu stāvoklis. Ieraksta iegūšana aprakstīta sadaļā [2.2].
Satur sekojošas struktūras:
-

Laulāto mantiskajās attiecībās iesaistīto pušu dati ‘sposes’ [3.2.1] – saraksts

-

Laulību apliecības datus marriageCertificate[3.2.2] - elements
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-

Laulāto mantisko attiecību līgumā atrunātā īpašuma saraksts ‘property’ [3.2.3] –
saraksts

Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

101012345

Integer

Ieraksta identifikators

number

1012377

varchar(7)

Laulāto mantisko attiecību
reģistrācijas dokumenta
numurs

date

2012-10-08

Date

Laulāto mantisko attiecību
reģistrācijas dokumenta datums

propertyRelationship

SEPARATE_OWNERSHIP_OF_

varchar(255)

Laulāto mantisko attiecību
veids. Klasifikatora tips –
“property_relationship”.

ALL_PROPERTY

note

03.03.2011. laulība šķirta

varchar(255)

Piezīmes

specialNote

Šķiršanās, kā laulāto

varchar(255)

Laulāto mantisko attiecību

mantisko attiecību

līgumu sevišķie veidi

izbeigšanas pamats.
registeredOn

Date

Laulāto mantisko attiecību
reģistrācijas datums

removedOn

Date

Laulāto mantisko attiecību
izbeigšanas datums

lastModifiedAt

Datetime

Pēdējo izmaiņu datums un
laiks

links

"self": "/spousal-propertyrelation/101011337",

Saites (
self – laulāto mantisko

"restrictedDocuments":
"/spousal-propertyrelation/101011337/restricte
d-documents"

attiecību URL;
restricted-documents –
laulāto mantisko attiecību
ierobežotas pieejamības
dokumentu saraksta URL).

spouses []

Laulāto mantiskajās attiecībās
iesaistīto pušu dati. Saraksts.
Struktūra aprakstīta [3.2.1].
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Lauks

Piemēra dati

Datu tips

marriageCertificate[]

Piezīmes
Laulību apliecības dati.
Elements. Struktūra aprakstīta
[3.2.2].

property []

Ieķīlātā īpašuma saraksts.
Saraksts. Struktūra aprakstīta
[3.2.3].

3.2.1 Laulāto mantiskajās attiecībās iesaistīto pušu dati (spouses)
Elements. Informācija par laulāto mantiskajās attiecībās iesaistītajām personām.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību galvenajā ierakstā [3.2].
Satur struktūru ‘identityDocument’ [3.2.1.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

23997

integer

Ieraksta identifikators

spousalParty

HUSBAND

Varchar(255)

Laulātā personas tips.
Klasifikatora tips –
“spousal_party”.

latvianIdentityNumber

28036610500

Varchar(11)

Personas kods

latvianIdentityNumberChangedOn

2018-11-25

Date

Personas koda maiņas
datums

foreignerSystemAssignedNumber

800000-02309

Varchar(12)

Ārzemnieka personas kods

forename

Ilze

Varchar(50)

Vārds

surname

Bērziņa

Varchar(50)

Uzvārds

previousSurname

Upīte

Varchar(50)

Pirmslaulību uzvārds

address

Palangas iela 6-

Varchar(255)

Adrese

Varchar(2)

Valsts kods

45, Rīga, LV-1055
country

LV

identityDocument

Personu apliecinoša
dokumenta dati. Elements.
Struktūra aprakstīta [3.2.1.1]
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3.2.1.1 Personu apliecinoša dokumenta dati (identityDocument)
Elements. Informācija par Fiziskas personas personu apliecinošu dokumentu.
Struktūru izmanto struktūrā ‘spouses’ [3.2.1].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

type

PASSPORT

Varchar(255)

Personu apliecinoša dokumenta
veids. Klasifikators tips –
“identity_document”.

number

LV3677900

Varchar(30)

Personas apliecinošā dokumenta
numurs

issuedOn

2016-01-23

Date

Personas apliecinošā dokumenta
izdošanas datums

issuedBy

PMLP Rīgas 2.nodaļa

Varchar(150)

Valsts institūcija, kas izdevusi
dokumentu

3.2.2

Laulību apliecības dati (marriageCertificate)

Laulību apliecības dati. Elements.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību galvenajā ierakstā [3.2].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100001621

integer

Ieraksta identifikators

number

II-P&#1062;

Varchar(255)

Laulību apliecības numurs

Date

Laulību apliecības izdošanas

Nr.412382
date

1971-10-15

datums
issuedBy

Rīgas pilsēta

Varchar(255)

Izdevējiestāde

Varchar(255)

Laulību slēgšanas vieta

CARN
marriagePlace

Rīgas pilsēta
CARN

marriageDate

1971-10-15

Date

Laulību slēgšanas datums

note

Atkārtota laulības

Varchar(255)

Piezīmes

apliecība
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3.2.3

Ieķīlātā īpašuma saraksts (property)

Elements. Informācija par ieķīlāto īpašumu.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību galvenajā ierakstā [3.2].
Satur sekojošas struktūras:
-

Sauszemes transportlīdzekļi ‘vehicles’ [3.2.3.1] – satur vienumu sarakstu.

-

Reģistrētie dzīvnieki un ganāmpulki ‘animals’ [3.2.3.2] – satur vienumu sarakst.u

-

Vērtspapīri ‘securities’ [3.2.3.3] – satur vienumu sarakstu.

-

Noguldījumi ‘deposits’ [3.2.3.4] – satur vienumu sarakstu.

-

Nekustamais īpašums ‘immovables’ [3.2.3.5] – satur vienumu sarakstu.

-

Cita manta ‘otherProperty’ [3.2.3.6] – satur vienumu sarakstu.

Lauks

Piemēra dati

Datu tips

vehicles

Piezīmes
Sauszemes transportlīdzekļi. Satur
vienumu sarakstu. Struktūra
aprakstīta [3.2.3.1].

animals

Reģistrētie dzīvnieki un
ganāmpulki. Satur vienumu
sarakstu. Struktūra aprakstīta
[3.2.3.2].

securities

Vērtspapīri (pajas, akcijas un
obligācijas). Satur vienumu
sarakstu. Struktūra aprakstīta
[3.2.3.3].

deposits

Noguldījumi. Satur vienumu
sarakstu. Struktūra aprakstīta
[3.2.3.4].

immovables

Nekustamais īpašums. Satur
vienumu sarakstu. Struktūra
aprakstīta [3.2.3.5].

otherProperty

Cita manta. Satur vienumu
sarakstu. Struktūra aprakstīta
[3.2.3.6].
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3.2.3.1 Sauszemes transportlīdzekļi (vehicles)
Saraksts. Mantas dati.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību līgumā atrunāto mantu ierakstā
‘property’ [3.2.3].
Satur struktūru ‘Items’ [3.2.3.1.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

type

ROAD_VEHICLE

Varchar(255)

Sauszemes transportlīdzekļa veids.
Klasifikatora tips –
“pledge_vehicle”

Items[]

Sauszemes transportlīdzekļu
vienumu saraksts. Struktūra
aprakstīta [3.2.3.1.1].

3.2.3.1.1 Sauszemes transportlīdzekļu vienumi (Items)
3.2.3.2 Reģistrētie dzīvnieki un ganāmpulki (animals)
Saraksts. Mantas dati.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību līgumā atrunāto mantu ierakstā
‘property’ [3.2.3].
Satur struktūru ‘Items’ [3.2.3.2.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Items[]

Piezīmes
Reģistrēto dzīvnieku un
ganāmpulku vienumu saraksts.
Struktūra aprakstīta [3.2.3.2.1].

3.2.3.2.1 Reģistrēto dzīvnieku un ganāmpulku vienumi (Items)
Reģistrēto dzīvnieku un ganāmpulku vienumu saraksta elements.
Struktūra tiek izmantota ierakstā ‘animals’ [3.2.3.2].
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Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100013680

integer

Ieraksta identifikators

type

Cūkas

Varchar(40)

Dzīvnieku veids.

registrationNumber

LV0326471

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

propertyRelationship

SEPARATE_PROPERTY

varchar(255)

Laulāto mantisko attiecību
veids. Klasifikatora tips –
“property_relationship”.

ownedBy

HUSBAND

Varchar(255)

Laulātā personas tips.
Klasifikatora tips –
“spousal_party”.

title

Liellopi

Varchar(100)

Nosaukums

description

Trīs (3) govis.

varchar(255)

Apraksts

3.2.3.3 Vērtspapīri (securities)
Saraksts. Mantas dati.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību līgumā atrunāto mantu ierakstā
‘property’ [3.2.3].
Satur struktūru ‘Items’ [3.2.3.3.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Items[]

Piezīmes
Vērtspapīru vienumu saraksts.
Struktūra aprakstīta [3.2.3.3.1].
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3.2.3.3.1 Vērtspapīru vienumi (Items)
Vērtspapīru vienumu saraksta elements.
Struktūra tiek izmantota ierakstā ‘securities’ [3.2.3.3].
Satur struktūru ‘partyConcerned ’ [3.2.3.3.1.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100005214

integer

Ieraksta identifikators

count

5

Numeric(12,2)

Skaits

type

CAPITAL_SHARES

Varchar(255)

Vērtpapīru veids.
Klasifikatora tips –
“pledge_securities”.

partyConcerned

Tiesību subjekta
informācija. Struktūra
aprakstīta [3.2.3.3.1.1].

amount

996,01

Numeric(13,2)

Summa

currency

EUR

Varchar(3)

Valūta

shareNominalValue

142

Numeric(13,2)

Vienības nominālvērtība

propertyRelationship

SEPARATE_OWNERSHIP

varchar(255)

Laulāto mantisko
attiecību veids.

_OF_ALL_PROPERTY

Klasifikatora tips –
“property_relationship”.

ownedBy

WIFE

Varchar(255)

Laulātā personas tips.
Klasifikatora tips –
“spousal_party”.

title

SIA "Speciālists"

Varchar(100)

Nosaukums

description

Kas ir uz šo brīdi vai

varchar(255)

Apraksts

turpmāk tiks iegādātas.

3.2.3.3.1.1 Tiesību subjekta informācija (partyConcerned)
Tiesību subjekta informācija - elements.
Struktūra tiek izmantota ierakstā ‘securities’ =>‘Items’ [3.2.3.3.1].

14

LR UR Laulāto mantisko attiecību reģistra datu apmaiņas apraksts

Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

registrationNumber

48501007941

Varchar(11)

JP valsts reģistrācijas
numurs

foreignRegistrationNumber

1000205974

Varchar(10)

Ārvalsts komersanta
reģistrācijas numurs

name

Saldus rajona Zirņu

Varchar(255)

Tiesību subjekta

pagasta zemnieku

nosaukums

saimniecība
\"DZEŅI-2\
country

LV

Varchar(3)

Valsts kods

links

self": "/legal-

Saite (Tiesību subjekta -

entity/48501007941

LegalEntity URL).

3.2.3.4 Noguldījumi (deposits)
Saraksts. Mantas dati.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību līgumā atrunāto mantu ierakstā
‘property’ [3.2.3].
Satur struktūru ‘Items’ [3.2.3.4.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

Items[]

Reģistrēto noguldījumu saraksts.
Struktūra aprakstīta [3.2.3.4.1].

3.2.3.4.1 Noguldījumu vienumi (Items)
Noguldījumu vienumu saraksta elements.
Struktūra tiek izmantota ierakstā ‘deposits’ [3.2.3.4].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100010936

integer

Ieraksta identifikators

bankCode

UNLALV2X

Varchar(20)

Bankas apzīmējums
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bankName

A/S \"Latvijas Unibanka\

Varchar(100)

Bankas nosaukums

bankAccountNumber

LV38UNLA0050002715197

Varchar(21)

Bankas konta numurs

propertyRelationship

SEPARATE_OWNERSHIP

varchar(255)

Laulāto mantisko
attiecību veids.

_OF_ALL_PROPERTY

Klasifikatora tips –
“property_relationship”.

ownedBy

WIFE

Varchar(255)

Laulātā personas tips.
Klasifikatora tips –
“spousal_party”.

title

A/S Latvijas Unibanka

Varchar(100)

Nosaukums

description

Naudas līdzekļu konts

varchar(255)

Apraksts

3.2.3.5 Nekustamais īpašums (immovables)
Saraksts. Mantas dati.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību līgumā atrunāto mantu ierakstā
‘property’ [3.2.3].
Satur struktūru ‘Items’ [3.2.3.5.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

Items[]

Nekustamo īpašumu vienumu
saraksts. Struktūra aprakstīta
[3.2.3.5.1].

3.2.3.5.1 Nekustamo īpašumu vienumi (Items)
Citu reģistrācijai pakļautu kustamu lietu vienumu saraksta elements.
Struktūra tiek izmantota ierakstā ‘immovables’ [3.2.3.5].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100005211

integer

Ieraksta identifikators

address

Saldus rajons Zirņu

Varchar(255)

Nekustamā īpašuma

pagasts \"Dzeņi\

adrese
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propertyRelationship

SEPARATE_OWNERSHIP

varchar(255)

veids. Klasifikatora tips –

_OF_ALL_PROPERTY
ownedBy

Laulāto mantisko attiecību
“property_relationship”.

WIFE

Varchar(255)

Laulātā personas tips.
Klasifikatora tips –
“spousal_party”.

title

Nekustamais īpašums

Varchar(100)

Nosaukums

description

Nekustamais īpašums

varchar(255)

Apraksts

sastāv no zemes gabala
un dzīvojamās mājas ar
tā iekārtu, mēbelēm,
audio un video aparatūru
u.c.

3.2.3.6 Cita manta (otherProperty)
Saraksts. Mantas dati.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību līgumā atrunāto mantu ierakstā
‘property’ [3.2.3].
Satur struktūru ‘Items’ [3.2.3.6.1] – elements.
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Items[]

Piezīmes
Intelektuālā īpašuma vienumu
saraksts. Struktūra aprakstīta
[3.2.3.6.1].

3.2.3.6.1 Citas mantas vienumi (Items)
Intelektuālā īpašuma vienumu saraksta elements.
Struktūra tiek izmantota ierakstā ‘intellectualProperty’ [3.2.3.6].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

id

100005211

integer

Ieraksta identifikators

title

Klavieres RĪGA

Varchar(255)

Nekustamā īpašuma adrese
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registrationNumber

UE-32D40003

Varchar(30)

Reģistrācijas numurs

propertyRelationship

SEPARATE_OWNERSHIP

varchar(255)

Laulāto mantisko attiecību
veids. Klasifikatora tips –

_OF_ALL_PROPERTY
ownedBy

WIFE

“property_relationship”.
Varchar(255)

Laulātā personas tips.
Klasifikatora tips –
“spousal_party”.

description

72 vienības

varchar(255)

Apraksts

3.2.4 Laulāto mantisko attiecību ierobežotas pieejamības dokumenti
(restricted-documents)
Saraksts. Satur informāciju par laulāto mantisko attiecību ierobežotas pieejamības
dokumentiem.
Struktūra tiek izmantota laulāto mantisko attiecību izsaukumā GET / spousal-propertyrelation /{number}/restricted-documents, kurš aprakstīts sadaļā [2.2].
Lauks

Piemēra dati

Datu tips

Piezīmes

versionId

30778324

integer

Ieraksta identifikators

sourceId

6188833

integer

Ieraksta identifikators

spousalProperty

101016692

integer

Laulāto mantisko attiecību ieraksta
identifikators

RelationId
type

APPLICATION

Varchar(250)

Dokumenta veids

filenameExtension

DOCX

Varchar(5)

Faila paplašinājums, tips

contentLength

12720

integer

Dokumenta garums

date

2019-05-24

Date

Dokumenta datums

volume

0

Numeric(3,0)

Sējums lietai

fromPage

24

Numeric(5,0)

“NO” lapas

toPage

25

Numeric(5,0)

“LĪDZ” lapai

numberOfPages

2

Numeric(5,0)

Dokumenta lapaspušu skaits (Ja 1 lapa,
tad = 0)

18

LR UR Laulāto mantisko attiecību reģistra datu apmaiņas apraksts

links

"self": "/restricted-

Saites (

document/27698876",

self – ierobežotas pieejamības

"document":

dokumenta informācijas URL;

"/restricted-

document – ierobežotas pieejamības

document/27698876/

dokumenta satura URL (dokumenta

content",

lejuplāde);

"originalVersion":

originalVersion – ierobežotas

"/restricted-

pieejamības dokumenta oriģinālās

document/27698876",

versijas URL;

"editedVersion": null,

editedVersion – ierobežotas
pieejamības dokumenta rediģētās

"digitalSignatureRemo

versijas URL;

ved

digitalSignatureRemovedVersion -

Version": null

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
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