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1. Ievads
1.1 Izmaiņu lapa
Versija
1.0.0
1.1.0
1.2.0
1.2.1
1.3.0
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15

Datums
17.08.2020
07.09.2020
28.09.2020

Saturs
Sākotnējā versija
Pievienots 2.7 Publiskās personas vai iestādes izziņa
Pievienots 2.2. Juridiskās personas meklēšanas pieprasījums un 2.6
Personas profils
05.10.2020 Pievienots 2.1.4 Atbildes formāts
05.10.2020 Pievienots 2.8 Pārbaude sankciju sarakstos un papildināta sadaļa 1.2
Termini un abreviatūras
09.10.2020 Papildināta sadaļa 2.3.7 Dalībnieki ar parametra original_id
skaidrojumu
23.10.2020 Sadaļa 2.7.2 Atbilde papildināta ar parametru vat, vat->vat un
vat->status skaidrojumiem
30.10.2020 Sadaļa 2.8.2 Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte papildināta ar
parametru urls->url, urls->excluded, programs->program,
programs->excluded skaidrojumiem
26.11.2020 Sadaļa 2.3.2 Atbilde papildināta ar parametra status->code
skaidrojumu
29.01.2021 Sadaļa Piekļuves atslēgas iegūšana papildināta ar attēlu 2.1 Autorizācijas
pieprasījuma korpuss
10.03.2021 Sadaļa 2.1.4 Atbildes formāts papildināta ar skaidrojumu par valodu
parametra izmantošanu pieprasījumā
08.06.2021 Sadaļas 2.3.2 un 2.7.2 papildinātas ar Institucionālo sektoru klasifikācijas
(ISK) aprakstu
14.06.2021 Sadaļa 2.8 papildināta ar informāciju, ka meklēšana tiek veikta arī UK
sarakstā un ka tiek izmantots OFAC SDN saraksts.
29.07.2021 Sadaļa 2.8 papildināta ar informāciju, ka meklēšana tiek veikta arī Ne-SDN
sarakstā un ka tiek izmantots OFAC Ne-SDN saraksts.
30.07.2021 Sadaļa 2.3.11 papildināta ar piemēru un skaidrojumu datiem par
saimnieciskās darbības apturēšanu.
18.08.2021 Sadaļās 2.3.4, 2.3.7, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 labota kļūda – lauka deceased tips
mainīts no date uz boolean.
03.09.2021 Izņemta sadaļa 2.6.11 (Personas profils, Izmaiņas rīcībspējā)
06.09.2021 Sadaļā 2.2.2 mainīts Address tips no object uz string
10.11.2021. Papildināta sadaļa 2.5.3 ar pieprasījumu gada pārskata noteiktu rindu
datiem
09.12.2021. Pievienota sadaļa 2.3.23 Reorganizācijas

1.2 Termini un abreviatūras
Dokumentā lietotās abreviatūras:
Abreviatūra
VID
UR
©Lursoft, Lursoft IT

Skaidrojums
Valsts ieņēmumu dienests
Uzņēmumu reģistrs
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PLG
SEPA
LV
EU
UN
OFAC
UK
SDN
Ne-SDN
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Patiesais labuma guvējs
Vienots euro maksājumu telpas (SEPA) maksājuma saņēmēja identifikators
Latvijas Nacionālais sankciju saraksts
Eiropas Savienības sankciju saraksts
Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju saraksts
Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja
(OFAC) sankciju saraksts
Apvienotās Karalistes sankciju saraksts
Specially Designated Nationals saraksts
Consolidated Sanctions saraksts (Non-SDN saraksts)
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2. Servisa apraksts
Serviss Sistēmas darba vidē atrodas pēc saites:
https://b2b.lursoft.lv

2.1 Autorizācija
2.1.1 Piekļuves atslēgas iegūšana
https://oauth.net/2/grant-types/password/

Autorizācijas pieprasījumi jāveic ar HTTP POST metodi un parametri jāievieto
pieprasījuma korpusā (paraugu skatīt attēlā 2.1 Autorizācijas pieprasījuma korpuss).
Piemērs:
Pieprasījums:

https://oauth.lursoft.lv/authorize/token

Parametri:

grant_type=password&username=test2020&password=Password1&scope=or
ganization%3ALURSOFT&client_id=1abcd1a1&client_secret=za5ee10

2.1 Autorizācijas pieprasījuma korpuss
Parametrs
grant_type
username
password
©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Autentifikācijas metode
Lietotāja ID
Lietotāja parole

Piemērs
password
test2020
Password1
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Parametrs
scope

Apraksts
Lietotāja loma, kols drīkst būt UTF-8
vai ASCII kodējumā ( “:” vai “
%3A”. Nav obligāts, ja lietotājam ir
divas lomas – viena privātā un otra
uzņēmuma, tad tiks izvēlēta pirmā
loma.
client_id
Lietotāja oAuth ID
client_secret Lietotāja oAuth parole

Piemērs
organization:LURSOFT

1abcd1a1
za5ee10

Sekmīgas autorizēšanās gadījumā, lietotājs iegūst atbildi, kurā ir piekļuves un atjaunošanas
atslēgas:
{"token_type":"Bearer","expires_in":3600,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE
1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjgwMjM3ZmRkMzE1N2FkNmQzMGJmY2Q0M
2JnZjNiZWY1YWVmMTg5ZWVkNnZiNDk2OWUyN2QxMzBkY2UxIiwic3ViIjoidGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMi
Olsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUlNPRlQiXSwiaXNzIjoiTHVyc29mdCBJVCIsImlhdCI6MTU5NzM5MDY5MSwiY
XVkIjoiMWFiY2QxYTEifQ.IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z6dTg4wsUy","refresh_token":"def50200d0f2033ee825
12c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b849
99a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f
3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ade"}

Parametrs
token_type
expires_in

access_tok
en

Apraksts
Atslēgas tips
Piekļuves
atslēgas
derīguma
periods,
sekundēs
Piekļuves
atslēga un
atjaunošanas
atslēga.

Piemērs
Bearer
3600

eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1OTczOTQyOTEsIm
p0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2M3ZjliMjgwMjM3ZmRkMzE1N2FkNm
QzMGJmY2Q0M2JnZjNiZWY1YWVmMTg5ZWVkNnZiNDk2OWUyN2QxM
zBkY2UxIiwic3ViIjoidGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0a
W9uOkxVUlNPRlQiXSwiaXNzIjoiTHVyc29mdCBJVCIsImlhdCI6MTU5NzM
5MDY5MSwiYXVkIjoiMWFiY2QxYTEifQ.IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z
6dTg4wsUy","refresh_token":"
def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1cf41c1127def55120f4424652bbcc83b91ac
ab59def927e485e545b25150c811289de5547cbf71431822b84999a9089c1565788
2a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282bc0564570a4d486f1b10fbc33
3eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1a6424c8edf8bc73fe23ad
e”

Piekļuves un atjaunošanas atslēgu glabāšanai izmantot nenoteiktu mainīgā garumu, jo to
izmēri un tajos saglabātā informācija var mainīties. Dokumentā attēlotās atslēgas ir
samazinātas uzskatāmības nolūkā.

2.1.2 Piekļuves atslēgas atjaunošana
https://oauth.net/2/grant-types/refresh-token/
https://www.oauth.com/oauth2-servers/access-tokens/refreshingaccess-tokens/

©Lursoft, Lursoft IT
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Atjaunošanas atslēga ir derīga 30 diennaktis (720 stundas). Ar to iegūst jaunu piekļuves un
atjaunošanas atslēgu, neizmantojot Lursoft lietotāja autentifikācijas datus, pieprasījums
jāveic ar HTTP POST metodi.
Piemērs:
Pieprasījuma saite:

https://oauth.lursoft.lv/authorize/token

Pieprasījuma korpuss:
grant_type=refresh_token&refresh_token=def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1c
f41c1127def55120f4424652bbcc83b91acab59def927e485e545b25150c811289de5547
cbf71431822b84999a9089c15657882a0f5a1c409149d4e310697b102676898480884282
bc0564570a4d486f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132350835931d07d8adef30917a1
a6424c8edf8bc73fe23ade&scope=organization%3ALURSOFT&client_id=1abcd1a1&c
lient_secret=za5ee10

Parametrs
grant_type
refresh_token

Apraksts
Atslēgas tips
Atjaunošanas
atslēga

Piemērs
refresh_token

scope

Lietotāja loma,
kols drīkst būt
UTF-8 vai ASCII
kodējumā ( “:”
vai “
%3A”.
Lietotāja oAuth
ID
Lietotāja oAuth
parole

organization%3ALURSOFT

client_id
client_secret

def50200d0f2033ee82512c01e9a81f1
cf41c1127def55120f4424652bbcc83b
91acab59def927e485e545b25150c811
289de5547cbf71431822b84999a9089c
15657882a0f5a1c409149d4e310697b1
02676898480884282bc0564570a4d486
f1b10fbc333eaf05925c70cf526f3132
350835931d07d8adef30917a1a6424c8
edf8bc73fe23ade

1abcd1a1
za5ee10

2.1.3 Pieprasījumi API
Pieprasījumi API (https://b2b.lursoft.lv) jāveic, izmantojot HTTP GET metodi,
katrā pieprasījuma galvenē nepieciešams ievietot autorizācijas parametru.
Piemērs:
Pieprasījuma saite:

https://b2b.lursoft.lv/?r=search&name=test

Pieprasījuma galvene:

Authorization: Bearer
eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRhYTZmc2
M3ZjliMjgwMjM3ZmRkMzE1N2FkNmQzMGJmY2Q0M2JnZjNiZWY1YWVmMTg5ZWVkNnZiNDk2OWUyN2Qx
MzBkY2UxIiwic3ViIjoidGVzdDIwMjAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUlNPRlQiXSwiaXNzIjoiT
©Lursoft, Lursoft IT
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HVyc29mdCBJVCIsImlhdCI6MTU5NzM5MDY5MSwiYXVkIjoiMWFiY2QxYTEifQ.IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq
27z6dTg4wsUy

Parametrs
Authori
zation

Apraksts
Piemērs
Jānorāda
atslēgas Bearer
tipu
un
tikai eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJleHAi
OjE1OTczOTQyOTEsImp0aSI6IjNiNDcxY2JhMDRh
piekļuves atslēgu, YTZmc2M3ZjliMjgwMjM3ZmRkMzE1N2FkNmQzM
abi
atdalīti
ar GJmY2Q0M2JnZjNiZWY1YWVmMTg5ZWVkNnZiN
Dk2OWUyN2QxMzBkY2UxIiwic3ViIjoidGVzdDIwM
atstarpi

jAiLCJzY29wZXMiOlsib3JnYW5pemF0aW9uOkxVUl
NPRlQiXSwiaXNzIjoiTHVyc29mdCBJVCIsImlhdCI6
MTU5NzM5MDY5MSwiYXVkIjoiMWFiY2QxYTEif
Q.IR3woAQPtKPvn5BZtAyFwq27z6dTg4wsUy

2.1.4 Atbildes formāts
Atbildi iespējams saņemt JSON vai XML formātā.
Parametrs
format

Apraksts
Norādot parametru format=xml, atbildi iespējams
saņemt XML formātā, pretējā gadījumā - JSON

Piemērs
xml

Pieprasījuma piemērs atbildes saņemšanai JSON formātā:

https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=40003170000

Pieprasījuma piemērs atbildes saņemšanai XML formātā:

https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=40003170000&format=xml

Atbildi iespējams saņemt latviešu, krievu vai angļu valodā.
Parametrs
lang

Apraksts
Norādot parametru lang=lv, atbildi iespējams saņemt
latviešu valodā, norādot lang=ru – krievu valodā,
savukārt lang=en – angļu valodā

Piemērs
lv

Pieprasījuma piemērs atbildes saņemšanai latviešu valodā:
https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=000317000&section=V&vidyea
r=2018&lang=lv

2.2 Juridiskās personas meklēšanas pieprasījums
Juridiskās personas meklēšanas pieperasījums ir paredzēts personas atrašanai pēc
nosaukuma vai pēc reģistrācijas numura.

2.2.1 Pieprasījums
Pieprasījums juridiskās personas meklēšanai pēc nosaukuma:
https://b2b.lursoft.lv/?r=search&name=<name>

Pieprasījums juridiskās personas meklēšanai pēc reģistrācijas numura:
©Lursoft, Lursoft IT
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https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=<code>

Pēc reģistrācijas numura iespējams meklēt arī Publiskās personas vai iestādes. Ja atbildē ir
saņemti dati par publisko personu vai iestādi, tad nākamais pieprasījums jāveic pēc
Publiskās personas vai iestādes izziņas pieprasījuma.
Pieprasījuma parametri:
Parametrs
Apraksts
name
Juridiskās
personas
Jānorāda viss nosaukums
fragments. Vairāki vārdi
defisi (-).
code
Juridiskās
personas
reģistrācijas numurs

Piemērs
nosaukums.
vai sākuma
jāatdala ar
11

zīmju

lursoft-it

40003170000

2.2.2 Atbilde
Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:
Parametrs

Tips

Code
Regcode
RegisterType
RegisterType->code

string
string
object
string

RegisterType->value
virtualid

string
string

registered
Name
Firm
Type
Type->code
Type->value
Status
Status->code
Status->value
Address
terminated

date
string
string
object
int
string
object
int
string
string
date

Links
Pagination
Pagination>totalCount
Pagination->pageCount

object
object
int

©Lursoft, Lursoft IT

int

Skaidrojums
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Reģistra veids
Reģistra veida kods. Juridiskās personas
veidi aprakstīti nodaļā 2.3.2.
PPI – publiska persona vai iestāde.
Aprakstīts nodaļā 2.7
Reģistra veida nosaukums
Virtuālais
identifikators.
Latvijas
uzņēmumiem, kas reģistrēti UR –
reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
Uzņēmuma reģistrācijas datums
Uzņēmuma nosaukums
Saīsinātais nosaukums
Uzņēmējdarbības veids
Uzņēmējdarbības veida kods
Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Uzņēmuma statuss
Uzņēmuma statusa kods
Uzņēmuma statusa nosaukums
Adreses pilnais teksts
Uzņēmuma
likvidēšanas
vai
reorganizācijas datums
Dati par atrasto rezultātu un lapu skaitu
Kopējais ierakstu skaits
Lapu skaits
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Pagination>currentPage
Pagination->perPage
Price
Price->sum
Price->currency

int
int
object
decimal
string

Lapas numurs
Ierakstu skaits lapā
Pakalpojuma cena
Summa
Valūta

Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=search&code=40003170000

Atbildes piemērs:
{
"Answer": {
"Data": [
{
"code": "000317000",
"regcode": "40003170000",
"RegisterType": {
"code": "K",
"value": "Commercial company"
},
"virtualid": "000317000",
"registered": "1993-12-23",
"name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
"firm": "LURSOFT IT",
"Type": {
"code": null,
"value": null
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"Address": null,
"terminated": null
}
],
"Links": {
"self": {
"href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=search%2Findex&code=40003170000&offs
et=1"
}
},
"Pagination": {
"totalCount": 1,
"pageCount": 1,
"currentPage": 1,
"perPage": 20
}
},
"Price": {
"sum": "0.00",
"currency": "EUR"
}
}
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2.3 Juridiskas personas izziņa
2.3.1 Pieprasījums
Juridiskas personas izziņas pieprasījums:

https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>&section=<section>&v
idyear=<year>&format=<format>

Parametri:
Parametrs
code
section

vidyear

Apraksts
Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais
reģistrācijas numurs
Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu sekcijai
atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var pieprasīt vairākas datu
sekcijas.
Nodokļu maksājumu gads. Parametrs tiek izmantots
tikai, ja tiek pieprasīta datu sekcija V

Piemērs
000312708
AaSs

2018

Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=000312708&section=AV&vidye
ar=2018

Datu sekcijas:
Parametrs Apraksts
A
Uzņēmuma amatpersonas, aktuālie dati
a
Uzņēmuma amatpersonas, vēsturiskie dati
S
Dalībnieki, aktuālie dati
s
Dalībnieki, vēsturiskie dati
X
Adreses koordinātes
B
Darbības veidi
W
Brīdinājumi
N
Nodrošinājumi, aktuālie dati
n
Nodrošinājumi, vēsturiskie dati
P
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati
p
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie
dati
I
Kontaktinformācija
c
Vēsturiskais kapitāls
M
Informācija par maksātnespējas procesiem
O
Patiesie labuma guvēji, aktuālie dati
o
Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie dati
L
Saite uz uzņēmuma izziņu
R
Reorganizācijas

©Lursoft, Lursoft IT

Lapa 13 no 78

Dokumenta nosaukums: LURSOFT API

Datums: 09.12.2021.
Versija: 1.3.15

Izpildītājs: LURSOFT IT

2.3.2 Atbilde
Servisa atbilde ir objekts Answer, kurš satur šādus objektus un parametrus:
Objekts vai parametrs

Tips

code
regcode
RegisterType
RegisterType->code

string
string
object
string

RegisterType->value
name
virtualid

string
string
string

sepaCode
Vat
Vat->vat
Vat->active

string
object
string
boolean

registered
firm
fname
aname
Type
Type->code
Type->value
Status

date
string
string
string
object
int
string
object

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Reģistra veids
Reģistra veida kods
U - Uzņēmumu reģistrs
S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs
K - Komercreģistrs
E - Eiropas ekonomisko interešu grupu
reģistrs
R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu
reģistrs
B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs
T - Šķīrējtiesu reģistrs
A - Arodbiedrību reģistrs
P - Politisko partiju reģistrs
C - Pārstāvniecību reģistrs
O - Politisko organizāciju un to apvienību
reģistrs
Reģistra veida nosaukums
Uzņēmuma nosaukums
Virtuālais identifikators. Latvijas
uzņēmumiem, kas reģistrēti UR – reģistrācijas
9 vai 11 zīmju numurs.
SEPA kods
PVN maksātāja informācija
PVN maksātāja numurs
Pazīme, vai uzņēmums ir aktīvs PVN
maksātājs
Uzņēmuma reģistrācijas datums
Saīsinātais nosaukums
Nosaukuma sākuma daļa
Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Uzņēmējdarbības veids
Uzņēmējdarbības veida kods
Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Uzņēmuma statuss
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Objekts vai parametrs

Tips

Status->code

int

Status->value
terminated

string
date

Address

object

missedPayments
Capitals
Isk

boolean
array
object

Isk->code

string

Isk->name
Officials

string
array

OldOfficials

array

Procurations

array

OldProcurations

array

Founders

array

OldFounders

array

WorkFieldNACEList

array

Warnings

object
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Apraksts
Uzņēmuma statusa kods:
1 – reģistrēts
2 – likvidēts
3 – reorganizēts
4 – reģistrācija anulēta
5 – likvidācijas process /darbības izbeigšana
6 - maksātnespējas process/tiesiskās
aizsardzības process/ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības process
7 – saimnieciskā darbība apturēta (Avots:UR)
Uzņēmuma statusa nosaukums
Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas
datums
Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts nodaļā
2.9.1)
Kavēto maksājumu statuss
Pamatkapitāls (aprakstīts nodaļā 2.3.3)
Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK)
informācija. Ja nav piešķirts klasifikācijas
kods, atbilde būs null.
ISK klasifikācijas kods
ISK nosaukums
Aktuālās amatpersonas (aprakstīts nodaļā
2.3.4. Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=A
Vēsturiskās amatpersonas (aprakstīts nodaļā
2.3.4). Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=a
Aktuālās prokūras (aprakstīts nodaļā 2.3.5).
Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā
norādīts parametrs section=A
Vēsturiskās prokūras (aprakstīts nodaļā
2.3.5). Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=a
Aktuālie dalībnieki (aprakstīts nodaļā 2.3.7).
Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā
norādīts parametrs section=S
Vēsturiskie dalībnieki (aprakstīts nodaļā
2.3.7) Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=s
Darbības veidi (aprakstīts nodaļā 2.3.9). Dati
atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts
parametrs section=B
Brīdinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.10). Dati
atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts
parametrs section=W
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Objekts vai parametrs

Tips

Encumbrances

object

SecurityMeansList

array

OldSecurityMeansList

array

TaxDebts

object

TaxDebts->hasDebts

boolean

TaxDebts->Debts
AllTaxDebts

array
array

AllTaxDebts->hasDebts

boolean

AllTaxDebts->Debts
Contacts

array
array

OldCapitals

array

InsolvencyProcessList

array

BeneficialOwnerList

array

OldBeneficialOwnerList

array

Price
Price->sum
Price->currency

object
decimal
string

Apraksts
Apgrūtinājumi (aprakstīts nodaļā 2.3.11). Dati
atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts
parametrs section=N
Aktuālie nodrošinājumi (aprakstīts nodaļā
2.3.12). Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=N
Vēsturiskie nodrošinājumi (aprakstīts nodaļā
2.3.12). Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=n
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu (nodevu) parādi, aktuālie dati. Dati
atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts
parametrs section=P
Pazīme vai juridiskai personai ir aktuāli
nodokļu (nodevu) parādi
Parādu dati (aprakstīts nodaļā 2.3.13)
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto
nodokļu (nodevu) parādi, vēsturiskie dati.
Dati atbildē tiek iekļauti, ja pieprasījumā
norādīts parametrs section=p
Pazīme vai juridiskai personai ir vēsturiski
nodokļu (nodevu) parādi
Parādu dati (aprakstīts nodaļā 2.3.13)
Kontaktinformācija no zo.lv datu bāzes
(aprakstīts nodaļā 2.3.14). Dati atbildē tiek
iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs
section=I
Vēsturiskais pamatkapitāls (aprakstīts nodaļā
2.3.3). Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=c
Informācija par maksātnespējas procesiem
(aprakstīts nodaļā 2.3.15). Dati atbildē tiek
iekļauti, ja pieprasījumā norādīts parametrs
section=M
Patiesie labuma guvēji, aktuālie
dati(aprakstīts nodaļā 2.3.16). Dati atbildē
tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts
parametrs section=O
Patiesie labuma guvēji, vēsturiskie
dati(aprakstīts nodaļā 2.3.16). Dati atbildē
tiek iekļauti, ja pieprasījumā norādīts
parametrs section=o
Pakalpojuma cena
Summa
Valūta

Piemērs:
©Lursoft, Lursoft IT
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{
"Answer": {
"code": "000317000",
"regcode": "40003170000",
"RegisterType": {
"code": "K",
"value": "Commercial company"
},
"name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
"virtualid": "000317000",
"sepaCode": "LV40ZZZ40003170000",
"Vat": {
"vat": "LV40003170000",
"active": true
},
"registered": "1993-12-23",
"firm": "LURSOFT IT",
"fname": "SIA",
"aname": "",
"Type": {
"code": "SIA",
"value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"terminated": null,
"Address": {
"code": 101112144,
"parentCode": 100308018,
"address": "Rīga, Matīsa iela 8",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "8",
"postalIndex": "LV-1001",
"street": "Matīsa iela",
"streetCode": 100308018,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
},
"missedPayments": false,
"Capitals": [
{
"Type": {
"code": "APM",
"value": "Paid capital"
},
"value": "7100.00",
"currency": "EUR",
"updated": null
},
{
"Type": {
©Lursoft, Lursoft IT
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"code": "REG",
"value": "Registered capital"
},
"value": "7100.00",
"currency": "EUR",
"updated": null
}
],
"Isk": null
},
"Price": {
"sum": "0.14",
"currency": "EUR"
}
}

2.3.3 Pamatkapitāls
Objekts vai parametrs

Tips

Type
Type->code

object
string

Type->value
value
currency
updated

string
decimal
string
date

Apraksts
Pamatkapitāla veids
Pamatkapitāla veida kods
REG - Reģistrētais pamatkapitāls
APM - Apmaksātais pamatkapitāls
OBL - Obligātā rezerve
DIB - Dibināšanas kapitāls (AS)
RGP - Reģistrētais kapitāls (AS)
OBC - Pamatkapitāls (vērtība netiek izmantota;
vērtība ir pieejama seniem ierakstiem)
PKB - Pamatkapitāls kooperatīvai sabiedrībai
(KB)
Pamatkapitāla veida nosaukums
Pamatkapitāla summa
Pamatkapitāla valūta
Pamatkapitāla ieraksta reģistrācijas datums

Piemērs:
"Capitals": [
{
"Type": {
"code": "REG",
"value": "Registered capital"
},
"value": "1.00",
"currency": "EUR",
"updated": null
},
{
"Type": {
"code": "APM",
"value": "Paid capital"
},
"value": "1.00",
"currency": "EUR",
"updated": null
©Lursoft, Lursoft IT
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}
]

2.3.4 Amatpersonas
Dati par uzņēmuma aktuālajām amatpersonām ir objektu masīvā Officials. Dati par
uzņēmuma vēsturiskajām amatpersonām ir objektu masīvā OldOfficials:
Objekts vai parametrs

Tips

name
code
birth
notes
deceased
Address
Type
Type->code
Type->value
Document

string
string
date
string
boolean
object
object
string
string
object

Post
Institution
Institution->code
Institution->value
state

object
object
string
string
string

Apraksts
Amatpersonas vārds (nosaukums)
Personas kods (reģistrācijas numurs)
Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
Piezīmes
Pazīme, vai persona ir mirusi
Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Personas veida kods
Personas veida nosaukums
Dokumenta dati (tikai fiziskām personām).
Objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2.
Amats (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.8.)
Amatpersonas institūcija
Institūcijas kods
Institūcijas nosaukums
Valsts

Piemērs:
{
"name": "Liepa Anna",
"code": "111111-11111",
"birth": null,
"notes": "Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas
01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.",
"deceased": null,
"Address": {
"code": 100000000,
"parentCode": 0,
"address": "Latvija",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "101",
"value": "Country"
},
"postalIndex": ""
},
"Type": {
"code": "FP",
"value": "Natural person"
},
"Document": {
"number": "",
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"date": "",
"state": "",
"Type": {
"code": "",
"value": null
},
"validTo": "",
"institution": ""
},
"Post": {
"Type": {
"code": "VLO",
"value": "Member of the Board"
},
"representationType": "1",
"representationCount": "0",
"persreg": "2009-02-26",
"persto": null
},
"Institution": {
"code": "VAL",
"value": "Valde"
},
"state": "LV"
}

2.3.5 Prokūras
Dati par uzņēmuma aktuālajām prokūrām ir objektu masīvā Procurations. Dati par
uzņēmuma vēsturiskajām prokūrām ir objektu masīvā OldProcurations:
Objekts vai parametrs

Tips

shareEncumbrance
registered
validFrom
validTo
personCount
propertyAlienate
propertyMortgage
propertyBurden

int
dateTime
date
date
string
boolean
boolean
boolean

representationType

string

representationCount

string

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Prokūras reģistrācijas datums
Datums, no kura prokūra ir spēkā
Prokūras beigu datums
Prokūristu skaits
Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
Tiesības ieķīlāt nekustamo īpašumu
Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu ar lietu
tiesībām
Pārstāvības veids
0 – nav tiesību pārstāvēt;
1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ;
2 – kopā ar vismaz;
3 – kopā ar visiem locekļiem;
4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju;
5 – kopā ar prokūristu;
6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja vietnieku;
Tiesību veidi var kombinēties.
Pārstāvība kopā ar
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Objekts vai parametrs

Tips

Persons

array

Apraksts
Prokūristi (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.6)

Piemērs:
"Procurations": [
{
"shareEncumbrance": 0,
"registered": "2020-08-06 00:00:00",
"validFrom": "2020-08-06",
"validTo": null,
"personCount": "1",
"propertyAlienate": false,
"propertyMortgage": false,
"propertyBurden": false,
"representationType": "1",
"representationCount": "0",
"Persons": [
{
"code": "11111111111",
"name": "Jānis Bērziņš",
"birth": null,
"deceased": false,
"Document": {
"number": "",
"date": null,
"state": " ",
"Type": {
"code": " ",
"value": null
},
"validTo": null,
"institution": null
}
}
]
}
]

2.3.6 Prokūristi
Objekts vai parametrs

Tips

code
name
birth
deceased
Document
validTo
institution

string
string
date
boolean
object

Apraksts
Personas kods
Vārds
Dzimšanas datums
Pazīme, vai persona ir mirusi
Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2)

Piemērs:
"Persons": [
{
"code": "11111111111",
"name": "Jānis Bērziņš",
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"birth": null,
"deceased": false,
"Document": {
"number": "",
"date": null,
"state": " ",
"Type": {
"code": " ",
"value": null
},
"validTo": null,
"institution": null
}
}
]

2.3.7 Dalībnieki
Dati par uzņēmuma aktuālajiem dalībniekiem ir objektu masīvā Founders.
Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem dalībniekiem ir objektu masīvā OldFounders:
Objekts vai parametrs

Tips

name
code
state
notes
Type
Type->code
Type->value
Founded
Founded->registered
Founded->from
Founded->to
birth
deceased
Document

string
string
string
string
object
string
string
object
date
date
date
date
boolean
object

Share
Share->number
Share->value
Share->currency
Share->percent
originalId

object
decimal
string
decimal
decimal
string

Address

object

Apraksts
Dalībnieka vārds (nosaukums)
Personas kods (reģistrācijas numurs)
Valsts
Piezīmes
Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Personas veida kods
Personas veida nosaukums
Datums, uz kuru reģistrēts dalībnieks
Datums, no kura ir dalībnieks
Datums, līdz kuram ir dalībnieks
Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
Pazīme, vai persona ir mirusi
Dokumenta dati (tikai fiziskām personām).
Objekts aprakstīts nodaļā 2.9.2.
Daļas
Daļu skaits
Daļas vērtība
Daļas valūta
Dalībnieka daļa procentos
Dalībnieka oriģinālais reģistrācijas numurs
(tikai ārējām juridiskajām personām)
Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Piemērs:
"Founders": [
{
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"name": "Jānis Bērziņš",
"code": "11111111111",
"state": "LV",
"notes": "",
"Type": {
"code": "FP",
"value": "Natural person"
},
"Founded": {
"registered": "2020-08-12",
"from": "2020-08-12",
"to": null
},
"birth": null,
"deceased": null,
"Document": {
"number": "",
"date": "",
"state": "",
"Type": {
"code": "",
"value": null
},
"validTo": "",
"institution": ""
},
"Share": {
"number": "1.0",
"value": "10.00",
"currency": "EUR",
"percent": "100.00000"
},
"Address": null
}
]

2.3.8 Amats
Objekts vai parametrs

Tips

Type
representationType
representationCount
persreg
persto

object
string
int
date
date

Apraksts
Amata veids. Klasifikatora objekts
Pārstāvības veids
Pārstāvība kopā ar
Datums, no kura ir reģistrēts amatā
Datums, līdz kuram aktuāls

Piemērs:
"Post": {
"Type": {
"code": "VLO",
"value": "Member of the Board"
},
"representationType": "1",
"representationCount": "0",
"persreg": "2020-08-12",
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"persto": null
}

2.3.9 Darbības veidi
Objekts vai parametrs

Tips

nacecode
version
source

string
string
string

Apraksts
NACE kods
NACE versija
Datu avots

Piemērs:
"WorkFieldNACEList": [
{
"nacecode": "63.11",
"version": "3",
"source": "VID"
},
{
"nacecode": "63.11",
"version": "3",
"source": "CSP"
},
{
"nacecode": "63.1",
"version": 3,
"source": "ZO"
},
{
"nacecode": "62.09",
"version": 3,
"source": "ZO"
}
]

2.3.10 Brīdinājumi
Objekts vai parametrs

Tips

warnings
url

boolean
string

Apraksts
Pazīme vai ir brīdinājumi
Saite uz juridiskās personas izziņu

Piemērs:
"Warnings": {
"warnings": false,
"url": "https://company.lursoft.lv/000317000"
}

2.3.11 Apgrūtinājumi
Objekts vai parametrs

Tips

LiquidationProcess

object
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Objekts vai parametrs

Tips

LiquidationProcess-> registered

boolean

LiquidationProcess-> fromDate

date

LiquidationProcess->notes
ActivityTermination
ActivityTermination->registered

string
object
boolean

ActivityTermination->fromDate
ActivityTermination-> notes
SuspensionOfEconomicActivity

date
string
object

SuspensionOfEconomicActivity->registered

boolean

SuspensionOfEconomicActivity->fromDate

date

SuspensionOfEconomicActivity->notes
SuspensionOfEconomicActivity->toDate

string
date

SuspensionOfEconomicActivity->renew

string

ActualInsolvencyProcess

object

ActualInsolvencyProcess->registered

boolean

ActualInsolvencyProcess->fromDate

date

Apraksts
Pazīme vai ir aktīvs
likvidācijas process
Likvidācijas procesa
sākuma datums
Piezīmes
Darbības izbegšana
Pazīme vai ir darbības
izbegšana
Darbības izbegšanas datums
Piezīmes
Saimnieciskās darbības
apturēšana
Pazīme vai ir saimnieciskās
darbības apturēšana
Saimnieciskās darbības
apturēšanas datums
Piezīmes
Saimnieciskās darbības
atjaunošanas datums (tikai
datu avotam VID)
Saimnieciskās darbības
atjaunošana (tikai datu
avotam VID)
Aktuāls maksātnespējas
process
Pazīme vai ir aktuāls
maksātnespējas process
Maksātnespējas procesa
sākuma datums

Piemērs:
"Encumbrances": {
"LiquidationProcess": {
"registered": false
},
"ActivityTermination": {
"registered": false
},
"SuspensionOfEconomicActivity": {
"registered": false
},
"ActualInsolvencyProcess": {
"registered": true,
"fromDate": "2019-03-20",
"notes": null
}
}

Datiem par saimnieciskās darbības apturēšanu iespējami divi datu avoti: Uzņēmumu
reģistrs (UR) un Valsts ieņēmumu dienests (VID). UR dati maina uzņēmuma statusu ©Lursoft, Lursoft IT
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Apturēta saimnieciskā darbība. VID dati šo statusu nemaina, bet parasti tiek saņemti dažas
dienas ātrāk, tādēļ sniedz noderīgu informāciju. Kopš B2B pieejami arī dati par
Saimnieciskās darbības apturēšanu (Avots: VID) (sākot ar šī dokumenta 1.3.10 versiju),
objektā SuspensionOfEconomicActivity iespējami vairāki ieraksti. Ja saņemti dati
no VID, bet vēl nav saņemti no UR, būs viens ieraksts ar aizpildītiem parametriem
fromDate un notes. Ja saņemti dati gan no UR, gan VID, būs divi ieraksti (abiem
aizpildīti parametri fromDate un notes). Gadījumā, ja būs saņemti dati no VID par
saimnieciskās darbības atjaunošanu (bet vēl nebūs saņemti dati no UR), būs aizpildīti arī
parametri toDate un renew. Pēc tam, kad būs saņemti dati par saimnieciskās darbības
atjaunošanu no UR, parametra registered vērtība kļūs false un citu datu objektā
SuspensionOfEconomicActivity nebūs.
Piemērā redzami dati par Saimnieciskās darbības apturēšanu no UR, VID un par
saimnieciskās darbības atjaunošanu no VID.
"SuspensionOfEconomicActivity": {
"registered": true,
"suspensions": [
{
"fromDate": "2016-11-25",
"notes": "Valsts ieņēmumu dienesta 17.11.2016.
lēmums Nr.10.1-8.51.1/11111. Avots: UR"
},
{
"fromDate": "2016-11-17",
"notes": "Lēmums par saimnieciskās darbības
apturēšanu (Avots: VID)",
"toDate": "2021-04-01",
"renew": "Saimnieciskās darbības atjaunošana
(Avots: VID)"
}
]
}

2.3.12 Nodrošinājumi
Dati

par

uzņēmuma

aktuālajiem

nodrošinājumiem

ir

objektu

masīvā

SecurityMeansList. Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem nodrošinājumiem ir objektu
masīvā OldSecurityMeansList:

Objekts vai parametrs

Tips

ProvidingEntity
ProvidingEntity->code
ProvidingEntity->regcode
ProvidingEntity->name
ShareHolder
ShareHolder->code
ShareHolder->name
Applicant
Applicant->code
Applicant->name

object
string
string
string
object
string
string
object
string
string

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Persona, kurai piemērots nodrošinājums
Reģistrācijas numurs
Vienotais reģistrācijas numurs
Nosaukums
Kapitāldaļas
Reģistrācijas numurs vai personas kods
Nosaukums vai vārds un uzvārds
Piemērotājs
Reģistrācijas numurs vai personas kods
Nosaukums vai vārds un uzvārds
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Objekts vai parametrs

Tips

SecurityMeansForm
SecurityMeansForm->code
SecurityMeansForm->value
SecurityMeansSubForm
SecurityMeansSubForm->code
SecurityMeansSubForm->value
decisionNumber
fromDate
registrationDate
securityMeansText
toDate
terminationDate
terminationText

object
string
string
object
string
string
string
date
date
string
date
date
string

Apraksts
Nodrošinājuma veids
Nodrošinājuma veida kods
Nodrošinājuma veida nosaukums
Nodrošinājuma paveids
Nodrošinājuma paveida kods
Nodrošinājuma paveida nosaukums
Lēmuma numurs
Datums no
Reģistrēšanas datums
Paskaidrojums
Datums līdz
Beigu reģistrācijas datums

Piemērs:
"SecurityMeansList": [
{
"ProvidingEntity": {
"code": "410302252",
"regcode": "54103022521",
"name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"REMARS
GRANULA\""
},
"ShareHolder": {
"code": "000304589",
"name": "Rīgas kuģu būvētava, Akciju sabiedrība"
},
"Applicant": {
"code": "1111111111",
"name": "Zvērināta tiesu izpildītāja Anna Liepa"
},
"SecurityMeansForm": {
"code": "L",
"value": "Banned"
},
"SecurityMeansSubForm": {
"code": "L1",
"value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums
veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un
aizliegums reģistrēt komercķīlas"
},
"decisionNumber": "00378/039/2019-",
"fromDate": "2019-02-18",
"registrationDate": "2019-02-18 00:00:00",
"securityMeansText": "",
"toDate": null,
"terminationDate": null,
"terminationText": ""
}
]
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2.3.13 Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi
Dati par uzņēmuma aktuālajiem nodokļu parādiem ir objektu masīvā TaxDebts.
Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem nodokļu parādiem ir objektu masīvā AllTaxDebts:
Objekts vai parametrs

Tips

date

date

total

decimal

protect

decimal

aid

decimal

voluntary

decimal

published
updated

dateTime
dateTime

Apraksts
Datums, kad VID administrēto nodokļu
(nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 EUR
VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds
EUR
Parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots
tiesiskās aizsardzības process EUR
Parāda summa, attiecībā uz kuru piemērots
nodokļu atbalsta pasākums EUR
Parāda summa, attiecībā uz kuru pieņemts
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
labprātīgu izpildi EUR
Publicēšanas datums un laiks
Ieraksta atjaunošanas datums un laiks

Piemērs:
"TaxDebts": {
"hasDebts": true,
"Debts": [
{
"date": "2020-08-07",
"total": "321550.51",
"protect": "303172.16",
"aid": "0.00",
"voluntary": "0.00",
"published": "2020-08-07 11:59:48.969285",
"updated": "2020-08-07 11:59:48.969285"
}
]
}

2.3.14 Kontaktinformācija
Objekts vai parametrs

Tips

contact
note
Type
Type->code
Type->value

string
String
String
string
string

Apraksts
Kontaktinformācija
Piezīmes
Kontaktinformācijas veids
Kontaktinformācijas veida kods
Kontaktinformācijas veida nosaukums

Piemērs:
"Contacts": [
{
"contact": "info@lursoft.lv",
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"note": "",
"Type": {
"code": 4,
"value": "Main email"
}
},
{
"contact": "https://www.lursoft.lv",
"note": "Lursoft mājas lapa",
"Type": {
"code": 5,
"value": "Main web page"
}
},
{
"contact": "http://www.dainuskapis.lv",
"note": "",
"Type": {
"code": 15,
"value": "Webpage"
}
},
{
"contact": "http://www.klientuportfelis.lv",
"note": "Monitorings",
"Type": {
"code": 15,
"value": "Webpage"
}
},
{
"contact": "http://www.news.lv",
"note": "Laikrakstu bibliotēka",
"Type": {
"code": 15,
"value": "Webpage"
}
},
{
"contact": "http://www.zo.lv",
"note": "Kontaktu katalogs",
"Type": {
"code": 15,
"value": "Webpage"
}
}
]

2.3.15 Maksātnespējas process
Objekts vai parametrs

Tips

id
Type

int
object

©Lursoft, Lursoft IT
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Maksātnespējas procesa veids
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Objekts vai parametrs

Tips

Type->code

string

Type->value
startDate
status

string
date
string

Apraksts
Maksātnespējas procesa veida kods
M – maksātnespējas process;
T – tiesiskās aizsardzības process;
A – ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
V – vakants maksātnespējas subjekts
Maksātnespējas procesa veida nosaukums
Maksātnespējas procesa uzsākšanas datums
Maksātnespējas procesa statuss

Piemērs:
"InsolvencyProcessList": [
{
"id": 90124338,
"Type": {
"code": "T",
"value": "Legal protection process"
},
"startDate": "2020-05-19",
"status": "active"
},
{
"id": 90122438,
"Type": {
"code": "T",
"value": "Legal protection process"
},
"startDate": "2018-11-27",
"status": "terminated"
}
]

2.3.16 Patiesie labuma guvēji
Dati par uzņēmuma aktuālajiem patiesajiem labuma guvējiem ir objektu masīvā
BeneficialOwnerList. Dati par uzņēmuma vēsturiskajiem patiesajiem labuma
guvējiem ir objektu masīvā OldBeneficialOwnerList:
Objekts vai parametrs

Tips

isMinor
lastName
firstName
personCode
birthDate
nationality
countryOfResidence
Document

boolean
string
string
string
date
string
string
object

dateFrom
dateTo
reasonCancellation

date
date
string

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Pazīme, vai persona ir nepilngadīga
Uzvārds
Vārds
Personas kods
Dzimšanas datums
Valsts piederība
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
Dokumenta dati (objekts aprakstīts
nodaļā 2.9.2)
Datums no
Datums līdz
Ieraksta izbeigšanas iemesls
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Objekts vai parametrs

Tips

notes
BeneficialOwnerControlList

string
array

Apraksts
Piezīmes
Kontroles saraksts (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.18)

Piemērs:
"BeneficialOwnerList": [
{
"isMinor": false,
"lastName": "Bērziņš",
"firstName": "Jānis",
"personCode": "000000-00000",
"birthDate": null,
"nationality": "LV",
"countryOfResidence": "LV",
"Document": {
"number": "",
"date": null,
"state": "
",
"Type": {
"code": " ",
"value": null
},
"validTo": null,
"institution": null
},
"dateFrom": "2018-02-08",
"dateTo": null,
"reasonCancellation": " ",
"notes": "",
"BeneficialOwnerControlList": [
{
"NatureOfControl": {
"code": "KD",
"value": "as a member"
},
"natureOfControlSpecified": "",
"reasonCancellation": " ",
"ControlChain": [
[]
]
}
]
}
]

2.3.17 PLG kontroles saraksts
Objekts vai parametrs

Tips

NatureOfControl

object

©Lursoft, Lursoft IT
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Kontroles veids
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Objekts vai parametrs

Tips

NatureOfControl->code

string

NatureOfControl->value
natureOfControlSpecified
reasonCancellation
ControlChain

string
string
string
array

Apraksts
Kontroles veida kods
KD - kā dalībnieks
KA - kā akcionārs
KP - kā personālsabiedrības biedrs
KB - kā biedrības biedrs
KN - kā nodibinājuma dibinātājs
KK - kā kooperatīvās sabiedrības biedrs
KI - kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas
pārstāvis
KS - kā īpašnieks
PP - uz pilnvarojuma līguma pamata
IP - uz īpašumtiesību pamata
CD - caur juridisko veidojumu kā dibinātājs
CP - caur juridisko veidojumu kā pilnvarotājs
CR - caur juridisko veidojumu kā pārvaldītājs
CA - uz darījuma attiecību pamata
C – cits
Kontroles veida nosaukums
Kontroles veida apraksts
Ieraksta izbeigšanas iemesls
PLG kontroles ķēde

Piemērs:
"BeneficialOwnerControlList": [
{
"NatureOfControl": {
"code": "KD",
"value": "as a member"
},
"natureOfControlSpecified": "",
"reasonCancellation": " ",
"ControlChain": [
[]
]
}

2.3.18 PLG kontrole
PLG kontroles datos tiek iekļauts viens no 3 objektiem, atkarībā no kontroles veida.
Objekts vai parametrs

Tips

ControlledEntityLV

object

ControlledEntityInt

object

ControlledEntityInt

object

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību
PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību
PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā
vai netiešā veidā īsteno kontroli.
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2.3.19 PLG kontroles ķēde
Objekts vai parametrs

Tips

linkLevel

int

Apraksts
Līmenis
PLG kontroles ķēdes posms var būt viens no 3 objektiem, atkarībā no kontroles veida
ControlledEntityLV
object
Latvijas juridiskā persona, ar kuras starpniecību
PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledEntityInt
object
Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras starpniecību
PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli.
ControlledIndividual
object
Fiziskā persona, ar kuras starpniecību PLG tiešā
vai netiešā veidā īsteno kontroli.
Piemērs:
"ControlChain": [
[
{
"linkLevel": 1,
"ControlledEntityInt": {
"nameForm": "Wafera Holdings Co. Limited",
"Address": {
"country": "CY ",
"foreignAddressSupplement": "Vyronos 36,
Nicosia Tower Centre, 8th floor, 1096 Nicosia, Kipras Republika"
},
"regNo": "1000323773"
}
}
]
]

2.3.20 PLG kontrole ar Latvijas juridiskās personas starpniecību
Objekts vai parametrs

Tips

LegalEntityName
LegalEntityName->firstPart
LegalEntityName-> shortName
LegalEntityName-> notQuoted

object
string
string
boolean

LegalEntityName-> nameRegistered
RegNo
RegNo->number
RegNo->unifiedRegNumber
RegNo->sepaId
RegNo->foreignRegNumber
LegalAddress
LegalAddress-> arCode
LegalAddress>addressRegistered

string
object
string
string
string
string
object
int
string

LegalAddress->postIndex

string
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Apraksts
Nosaukums
Nosaukuma sākuma daļa
Nosaukums, kas liekams pēdiņās
Pazīme, ka 'ShortName' nav
pēdiņās
Reģistrētais nosaukums
Reģistrācijas numurs
Reģistrācijas numurs
Vienotais reģistrācijas numurs
SEPA identifikators
Ārzemju reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Adreses kods
Aktuālā adrese, kāda tā ir bijusi
reģistrēšanas brīdī
Pasta indekss
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Piemērs:
"ControlledEntityLV": {
"LegalEntityName": {
"firstPart": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību",
"shortName": "RE INVEST LATVIA",
"notQuoted": true,
"nameRegistered": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību \"RE
INVEST LATVIA\""
},
"RegNo": {
"number": "010366808",
"unifiedRegNumber": "40103668083",
"sepaId": "",
"foreignRegNumber": ""
},
"LegalAddress": {
"arCode": null,
"addressRegistered": "Rīga, Elizabetes iela 45/47",
"postIndex": "
"
}
}

2.3.21 PLG kontrole ar ārvalsts juridiskās personas starpniecību
Objekts vai parametrs

Tips

nameForm
Address
Address->country
Address->foreignAddressSupplement
regNo

string
object
string
string
string

Apraksts
Kontroles uzņēmuma nosaukums
Adrese
Valsts
Adrese
Reģistrācijas numurs

Piemērs:
"ControlledEntityInt": {
"nameForm": "Wafera Holdings Co. Limited",
"Address": {
"country": "CY ",
"foreignAddressSupplement": "Vyronos 36, Nicosia Tower
Centre, 8th floor, 1096 Nicosia, Kipras Republika"
},
"regNo": "1000323773"
}

2.3.22 PLG kontrole ar fiziskās personas starpniecību
Objekts vai parametrs

Tips

PersonFullName
PersonFullName-> lastName
PersonFullName->
firstName
personCode
birthDate
nationality
countryOfResidence

object
string
string

Apraksts
Personas vārds, uzvārds
Uzvārds
Vārds

string
date
string
string

Personas kods
Dzimšanas datums
Valsts piederība
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
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Piemērs:
"ControlledIndividual": {
"PersonFullName": {
"lastName": "Bērziņš",
"firstName": "Jānis"
},
"personCode": "111111-11111",
"birthDate": null,
"nationality": "LV ",
"countryOfResidence": "
"
}

2.3.23 Reorganizācijas
Dati par uzņēmuma reorganizācijām ir objektu masīvā Reorganization
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=company&code=<code>&section=R

Objekts vai parametrs
count
reodate
id
regcode
name
Fil_reorg

Tips
int
date
string
string
string
string

Apraksts
Reorganizāciju
kopējais
skaits
uzņēmumam
Reorganizācijas datums
Reorganizācijas veids
Reģistrācijas Nr.
Uzņēmuma nosaukums
Papildus informācija ja uzņēmums ir
likvidēts / reorganizēts

Atbildes piemērs:
"Reorganization": [
{
"count": 3
},
[
{
"reodate": "2021-07-01",
"id": "Pievienota",
"regcode": "1111111111",
"name": "SIA \"Viens\"",
"fil_reorg": "SIA \"Viens\" Pievienota pie\t (Reorganizēts 2021-07-01)"
},
{
"reodate": "2021-04-01",
"id": "Pievienota daļa no",
"regcode": "2222222222",
"name": "SIA \"Divi\"",
"fil_reorg": "SIA \"Divi\" Sadalīta par (Reorganizēts 2021-04-01)"
},
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{
"reodate": "2009-11-06",
"id": "Atdalīta daļa, pievienojot pie",
"regcode": "33333333333",
"name": "SIA \"Trīs\""

2.4 Gada pārskatu saraksts
2.4.1 Pieprasījums
Gada pārskatu saraksta pieprasījums:

https://b2b.lursoft.lv/?r=annualreport/list&code=<code>&page=<page>&per-page=<count>

Parametri:
Parametrs
code
page
per-page

Apraksts
Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais
reģistrācijas numurs
Lapas numurs
Ierakstu skaits lapā. Noklusētā vērtība - 20

Piemērs
000312708
2
20

2.4.2 Atbilde
Servisa atbilde ir objekts Answer, kurš satur šādus objektus un parametrus:
Objekts vai parametrs

Tips

Company
Company->code
Company->regcode
Company->RegisterType

object
string
string
object
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Apraksts
Dati par uzņēmumu
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Reģistra veids
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Objekts vai parametrs

Tips

Company->RegisterType->code

string

Company->RegisterType->value
Company->virtualid
Company->registered
Company->name
Company->firm
Company->fname
Company->aname
Company->Type
Company->Type->code
Company->Type->value
Company->Status
Company->Status->code
Company->Status->value
Company->Address

string
string
date
string
string
string
string
object
int
string
object
int
string
object

Company->terminated

date

AnnualReportList
Data

object
array

Links
Links->self
Links->self->href
Links->next
Links->next->href
Links->last
Links->last->href
Pagination
Pagination->totalCount
Pagination->pageCount
Pagination->currentPage

object
object
string
object
string
object
string
object
int
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Apraksts
Reģistra veida kods
U - Uzņēmumu reģistrs
S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs
K - Komercreģistrs
E - Eiropas ekonomisko interešu grupu
reģsitrs
R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu
reģistrs
B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs
T - Šķīrējtiesu reģistrs
A - Arodbiedrību reģistrs
P - Politisko partiju reģistrs
C - Pārstāvniecību reģistrs
O - Politisko organizāciju un to apvienību
reģistrs
Reģistra veida nosaukums
Uzņēmuma reģistrācijas datums
Uzņēmuma nosaukums
Saīsinātais nosaukums
Nosaukuma sākuma daļa
Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Uzņēmējdarbības veids
Uzņēmējdarbības veida kods
Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Uzņēmuma statuss
Uzņēmuma statusa kods
Uzņēmuma statusa nosaukums
Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts
nodaļā 2.9.1)
Uzņēmuma likvidēšanas vai
reorganizācijas datums
Gada pārskatu saraksts
Gada pārskatu saraksta dati (aprakstīts
nodaļā 2.4)

Kopējais ierakstu skaits
Lapu skaits
Lapas numurs
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Objekts vai parametrs

Tips

Pagination->perPage
Price
Price->sum
Price->currency

object
decimal
string

Apraksts
Ierakstu skaits lapā
Pakalpojuma cena
Summa
Valūta

Atbildē ieraksti tiek sakārtoti pēc gada dilstošā secībā. Vienā atbildes lapā tiek atgriezti 20
ieraksti. Lai saņemtu citu lapu, pieprasījumā jānorāda parametrs page.
Piemērs:
{
"Answer": {
"Company": {
"code": "000317000",
"regcode": "40003170000",
"RegisterType": {
"code": "K",
"value": "Commercial company"
},
"virtualid": "000317000",
"registered": "1993-12-23",
"name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
"firm": "LURSOFT IT",
"Type": {
"code": "SIA",
"value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"Address": {
"code": 101112144,
"parentCode": 100308018,
"address": "Rīga, Matīsa iela 8",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "8",
"postalIndex": "LV-1001",
"street": "Matīsa iela",
"streetCode": 100308018,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
},
"terminated": null
},
"AnnualReportList": {
"Data": [
{
"year": "2019",
"Type": {
"code": " ",
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"value": " "
},
"aivailableSections": "BP"
},
/* Gada pārskatu saraksts */
{
"year": "2000",
"Type": {
"code": " ",
"value": " "
},
"aivailableSections": "NPB"
}
],
"Links": {
"self": {
"href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=1&co
unt=5"
},
"next": {
"href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=2&co
unt=5"
},
"last": {
"href":
"https://b2b.lursoft.lv/index.php?r=example.com&code=000317000&page=2&co
unt=5"
}
},
"Pagination": {
"totalCount": 24,
"pageCount": 2,
"currentPage": 1,
"perPage": 20
}
}
},
"Price": {
"sum": "0.00",
"currency": "EUR"
}
}

2.4.3 Gada pārskatu saraksta dati
Objekts vai parametrs

Tips

year
Type
Type->code

string
object
string

Type->value

string
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Apraksts
Gads
Gada pārskata tips
Gada pārskata tipa kods
•
[Tukšs]– gada pārskats;
•
K – konsolidētais gada pārskats.
Gada pārskata tipa nosaukums
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Objekts vai parametrs

Tips

aivailableSections

string

Apraksts
Pieejamās gada pārskata daļas
B – Bilance;
P – Peļņas vai zaudējumu aprēķins;
N – Naudas plūsma.

Piemērs:
{
"year": "2000",
"Type": {
"code": " ",
"value": " "
},
"aivailableSections": "NPB"
}

2.5 Gada pārskats
2.5.1 Pieprasījums
Gada pārskata datu pieprasījums:

https://b2b.lursoft.lv/?r=annualreport/view&code=<code>&year=<year>&consolided=<consolided>

Parametri:
Parametrs
code
year
consolided

Apraksts
Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais
reģistrācijas numurs
Gads
Gada pārskata tipa kods
•
[Tukšs]– gada pārskats;
•
K – konsolidētais gada pārskats

Piemērs
000312708
2018
K

2.5.2 Atbilde
Servisa atbilde ir objekts Answer, kurš satur šādus objektus un parametrus:
Objekts vai parametrs

Tips

Company
Company->code
Company->regcode
Company->RegisterType

object
string
string
object
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Apraksts
Dati par uzņēmumu
Uzņēmuma reģistrācijas numurs
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Reģistra veids
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Objekts vai parametrs

Tips

Company->RegisterType->code

string

Company->RegisterType->value
Company->virtualid

string
string

Company->registered
Company->name
Company->firm
Company->fname
Company->aname
Company->Type
Company->Type->code
Company->Type->value
Company->Status
Company->Status->code
Company->Status->value
Company->Address

date
string
string
string
string
object
int
string
object
int
string
object

Company->terminated

date

currency
year
registered
startDate
endDate
audited
auditor
section

string
int
date
date
date
boolean
string
string

Statements

object

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Reģistra veida kods
U - Uzņēmumu reģistrs
S - Sabiedrisko organizāciju reģistrs
K - Komercreģistrs
E - Eiropas ekonomisko interešu grupu
reģsitrs
R - Reliģisko organizāciju un to iestāžu
reģistrs
B - Biedrību un nodibinājumu reģistrs
T - Šķīrējtiesu reģistrs
A - Arodbiedrību reģistrs
P - Politisko partiju reģistrs
C - Pārstāvniecību reģistrs
O - Politisko organizāciju un to apvienību
reģistrs
Reģistra veida nosaukums
Virtuālais identifikators. Latvijas
uzņēmumiem, kas reģistrēti UR –
reģistrācijas 9 vai 11 zīmju numurs.
Uzņēmuma reģistrācijas datums
Uzņēmuma nosaukums
Saīsinātais nosaukums
Nosaukuma sākuma daļa
Nosaukuma beigu daļa pēc firmas
Uzņēmējdarbības veids
Uzņēmējdarbības veida kods
Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Uzņēmuma statuss
Uzņēmuma statusa kods
Uzņēmuma statusa nosaukums
Uzņēmuma adrese (objekts aprakstīts
nodaļā 2.9.1)
Uzņēmuma likvidēšanas vai reorganizācijas
datums
Valūta
Gads
Datums, kad saņemts UR
Pārskata perioda sākums
Pārskata perioda beigas
Revidents
Pieejamās gada pārskata daļas
B – Bilance;
P – Peļņas vai zaudējumu aprēķins;
N – Naudas plūsma.
Gada pārskata dati
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Objekts vai parametrs

Tips

Balance
Profit
Flow
ProfitLossMetric
ProfitLossMetric->code

array
array
array
object
string

rofitLossMetric->value

string

Apraksts
Bilance
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Naudas plūsma
Peļņas vai zaudējumu aprēķina metode
Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes
kods
Peļņas vai zaudējumu aprēķina metodes
nosaukums

Piemērs:
{
"Answer": {
"Company": {
"code": "000317000",
"regcode": "40003170000",
"RegisterType": {
"code": "K",
"value": "Commercial company"
},
"virtualid": "000317000",
"registered": "1993-12-23",
"name": "SIA \"LURSOFT IT\"",
"firm": "LURSOFT IT",
"Type": {
"code": "SIA",
"value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"Address": {
"code": 101112144,
"parentCode": 100308018,
"address": "Rīga, Matīsa iela 8",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "8",
"postalIndex": "LV-1001",
"street": "Matīsa iela",
"streetCode": 100308018,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
},
"terminated": null
},
"currency": "EUR",
"year": 2018,
"registered": "2019-04-30",
"startDate": "2018-01-01",
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"endDate": "2018-12-31",
"audited": true,
"auditor": "Anna Liepa",
"section": "BP",
"Statements": {
"Balance": [
{
"number": 20,
"name": "2.Concession, patents, licences, trade
marks and similar rights and assets",
"sumBegin": "863.00",
"sumEnd": "1089.00"
},
/* Bilances dati */
{
"number": 1110,
"name": "a) land parcels, buildings and engineering
structures",
"sumBegin": "48378.00",
"sumEnd": "48378.00"
}
],
"Profit": [
{
"number": 10,
"name": "1.Net turnover",
"sumBegin": "1592306.00",
"sumEnd": "1594578.00"
},
/* Peļņas vai zaudējumu aprēķina dati */
{
"number": 995,
"name": "Depreciation",
"sumBegin": "33190.00",
"sumEnd": "35221.00"
}
],
"Flow": []
},
"ProfitLossMetric": {
"code": "2",
"value": "classified according to the function of expenses"
}
},
"Price": {
"sum": "5.70",
"currency": "EUR"
}
}

2.5.3 Gada pārskata rindas dati
Pieprasījuma piemērs gada pārskata noteiktu rindu datiem:
https://b2b.lursoft.lv/?r=annualreport/rows&code=<code>&year=<year>&section=<BPN>&rows=<rindas
numurs 310,62,50-150>
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Parametri:
Parametrs
code
year
consolided

section

rows

Apraksts
Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai vienotais
reģistrācijas numurs
Gads
Gada pārskata tipa kods
•
[Tukšs]– gada pārskats;
•
K – konsolidētais gada pārskats
Gada pārskata daļas kods:
B – bilance;
P – peļņas vai zaudējumu aprēķins;
N – naudas plūsma.
Konkrētās gada pārskata rindas dati.
Iespējams veikt pieprasījumu par noteiktās
daļas vairāk kā vienu rindu.
Ja tiek pieprasīta informācija vairāk kā par
vienu rindu, pieprasītās rindas skaitļi jāatdala ar
komatu.
Var pieprasīt arī rindu intervālu, sākuma un
beigu skaitļus atdalot ar '-'.

Objekts vai parametrs

Tips

Balance
Profit
Flow
number
Name
sumBegin
sumEnd

array
array
array
int
string
decimal
decimal

Piemērs
000312708
2018
K

B, P, N

&rows=310
&rows=310,400,430
&rows=400-420

Apraksts
Bilance
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Naudas plūsma
Rindas numurs
Rindas nosaukums
Vērtība pārskata perioda sākumā
Vērtība pārskata perioda beigās

Atbildes piemērs:
{
"number": 10,
"name": "1.Net turnover",
"sumBegin": "1592306.00",
"sumEnd": "1594578.00"
}
"Balance": [
{
"number": 310,
"name": "4.Other debtors",
"sumBegin": "266.00",
"sumEnd": "936.00"
},
"Profit": [
{
"number": 10,
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"name": "1.Net turnover",
"sumBegin": "12853.00",
"sumEnd": "10361.00"
},
"Flow": [
{
"number": 4300,
"name": "1.Income from sale of goods and services",
"sumBegin": "12853.00",
"sumEnd": "10361.00"
},

2.6 Personas profils
Personas profils - iespēja vienkopus iegūt ziņas par personas aktuālajiem un vēsturiskajiem
amatiem, dalībām, komercķīlām un citiem datiem, kas uzkrāti reģistros par personu.
Pieprasījumā sadaļas var kombinēt, lietotājs vienmēr saņems pamatsadaļu.

2.6.1 Pieprasījums
Personas profila izziņas pieprasījums:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=<section>

Parametrs
code
section

Apraksts
Piemērs
000312708
Personas kods vai Uzņēmuma reģistrācijas
numurs/vienotais reģistrācijas numurs;
Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai AaSsPpKkFfRrBbL
datu sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi
var pieprasīt vairākas datu sekcijas

Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=000312708&section=AaSsPpKk
FfRrBb

Datu sekcijas:
Parametrs
A
a
S
s
P
p
K
k
F
f
R
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Apraksts
Amati,aktuālie dati
Amati, vēsturiskie dati
Dalības, aktuālie dati
Dalības, vēsturiskie dati
Prokūras, aktuālie dati
Prokūras, vēsturiskie dati
Aktuālās komercķīlas
Vēsturiskās komercķīlas
Aktuālās filiāles (tikai juridiskām personām)
Vēsturiskās filiāles (tikai juridiskām personām)
Aktuālie nodrošinājumi vai Aktuālie personai
kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājum

piederošajām
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r
B
b

Vēsturiskie nodrošinājumi vai Vēsturiskie personai piederošajām
kapitāldaļām reģistrētie nodrošinājum
Patiesā labuma guvēja statusi, aktuālie dati
Patiesā labuma guvēja statusi, vēsturiskie dati

2.6.2 Atbilde
Servisa atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:
Objekts vai parametrs

Tips

code

string

Person
Person->name

object
string

Person->code

string

Person->regcode
regcode

string
string

deceased
Filials

boolean
array

HistoryFilials

array

ActualPosts
HistoryPosts
ActualShares
HistoryShares
ActualProcurs
HistoryProcurs
ActualPledges
HistoryPledges
ActualArests
HistoryArests
Encumbrances

array
array
array
array
array
array
array
array
array
array
array

HistoryEncumbrances

array

BeneficialOwnerList
OldBeneficialOwnerList

array
array

ActualInsolvencyProcess

array
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Apraksts
Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai
personas kods
Dati par uzņēmumu vai personu
Personas vārds un uzvārds vai Uzņēmuma
nosaukums
Personas kods vai Uzņēmuma reģistrācijas
numurs
Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs
Personas vārds un uzvārds vai Uzņēmuma
nosaukums
Pazīme, vai persona ir mirusi
Aktuālās filiāles (tikai juridiskajai
personai)
Vēsturiskās filiāles (tikai juridiskajai
personai)
Aktuālie amati
Vēsturiskie amati
Aktuālās dalības
Vēsturiskās dalības
Aktuālās prokūras
Vēsturiskās prokūras
Aktuālās komercķīlas
Vēsturiskās komercķīlas
Aktuālie nodrošinājumi
Vēsturiskie nodrošinājumi
Aktuālie personai vai uzņēmumam
piederošajām kapitāldaļām reģistrētie
nodrošinājumi
Vēsturiskie personai vai uzņēmumam
piederošajām kapitāldaļām reģistrētie
nodrošinājumi
Patiesā labuma guvējs – aktuālie dati
Patiesā labuma guvējs – vēsturiskie dati
Pazīme vai ir aktuāls maksātnespējas
process
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2.6.3 Amati
Dati par personas aktuālajiem amatiem ir objektu masīvā ActualPosts.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=A

Dati par personas vēsturiskajiem amatiem ir objektu masīvā HistoryPosts.
Pieprasījuma piemērs:
https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=a

Objekts vai parametrs
name
code
birth
notes
deceased
Type

Tips
string
string
date
string
boolean
object

Type->code
Type->value
Document

string
string
object

Post
Type
Type->code
Type->value
represantationType

object
string
string
string
string

represantationCount

string

persreg
persto
Institution

date
date
object

Institution->code

string
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Apraksts
Amatpersonas vārds (nosaukums)
Personas kods (reģistrācijas numurs)
Dzimšanas datums (tikai fiziskām
personām)
Piezīmes
Pazīme, vai persona ir mirusi
Personas veids (fiziska vai juridiska
persona)
Personas veida kods
Personas veida nosaukums
Dokumenta dati (objekts aprakstīts
nodaļā 2.9.2)
Amats (objekts aprakstīts nodaļā 2.3.8)
Amata veids. Klasifikatora objekts
Amata veida kods
Amata veida nosaukums
Pārstāvības veids
0 – nav tiesību pārstāvēt;
1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ;
2 – kopā ar vismaz;
3 – kopā ar visiem locekļiem;
4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju;
5 – kopā ar prokūristu;
6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja
vietnieku;
Tiesību veidi var kombinēties.
Pārstāvība kopā ar
Lauciņš ir nepieciešams, ja rep_type = 2
Datums, no kura ir amatā reģistrēta
Datums, līdz kuram ir amatā reģistrēta
Amatpersonas
institūcija
(objekts
aprakstīts 2.3.4)
Institūcijas kods
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Institution->value
state
Company

string
string
object

Address

object

Institūcijas nosaukums
Valsts
Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.2)
Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā
2.9.1)

Atbildes piemērs:
{
"name": "Bērziņš Jānis",
"code": "111111-12345",
"birth": null,
"notes": "",
"deceased": null,
"Type": {
"code": "FP",
"value": "Natural person"
},
"Document": {
"number": "",
"date": "",
"state": "",
"Type": {
"code": "",
"value": null
},
"validTo": "",
"institution": ""
},
"Post": {
"Type": {
"code": "VLO",
"value": "Member of the Board"
},
"representationType": "1",
"representationCount": "0",
"persreg": "2020-01-21",
"persto": null
},
"Institution": {
"code": "VAL",
"value": "Valde"
},
"state": "LV",
"Company": {
"code": "123456789",
"regcode": "12345678901",
"name": "SIA \"ABCD\"",
"Address": {
"code": 101841876,
"parentCode": 100305711,
"address": "Rīga, Kārļa Ulmaņa gatve 2",
"source": "www.lursoft.lv, UR",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
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},
"house": "2",
"postalIndex": "LV-1004",
"street": "Kārļa Ulmaņa gatve",
"streetCode": 100305711,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
}
}
},

2.6.4 Dalības
Dati par personas aktuālajām dalībām ir objektu masīvā ActualShares.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=S

Dati par personas vēsturiskajām dalībām ir objektu masīvā HistoryShares.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=s

Objekts vai parametrs

Tips

name

string

code

string

state
notes
Type
Type->code
Type->value
Founded
Founded->registered
Founded->from
Founded->to
birth
deceased
Document
Share
Share->number
Share->value
Share->currency
Share->percent
Company

©Lursoft, Lursoft IT

string
string
object
string
string
object
date
date
date
date
boolean
object
object
decimal
string
string
decimal
object

Apraksts
Uzņēmuma nosaukums vai personas vārds un
uzvārds
Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas
kods
Valsts
piezīmes
Personas veids (fiziska vai juridiska persona)
Personas veida kods
Personas veida nosaukums
Dati par dalības laiku
Datums, uz kuru reģistrēts dalībnieks
Datums, no kura dalība ir spēkā
Dalības beigu datums
Dzimšanas datums (tikai fiziskām personām)
Pazīme, vai persona ir mirusi
Dokumenta dati (objekts aprakstīts nodaļā
2.9.2)
Daļas
Daļu skaits
Daļas vērtība
Daļas valūta
Dalībnieka daļa procentos
Dati par uzņēmumu(objekts aprakstīts nodaļā
2.3.2)
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Address

object

Adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:
"ActualShares": {
"Data": [
{
"name": "Bērziņš Jānis",
"code": "111111-22222",
"state": "LV",
"notes": "",
"Type": {
"code": "FP",
"value": "Natural person"
},
"Founded": {
"registered": "2019-12-18",
"from": "2019-12-18",
"to": null
},
"birth": null,
"deceased": null,
"Document": {
"number": "",
"date": "",
"state": "",
"Type": {
"code": "",
"value": null
},
"validTo": "",
"institution": ""
},
"Share": {
"number": "1.0",
"value": "1.00",
"currency": "EUR",
"percent": "100.00000"
},
"Company": {
"code": "123456789",
"regcode": "12345678901",
"name": "SIA ABCD",
"Address": {
"code": 118370204,
"parentCode": 101844865,
"address": "Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A
- 10A",
"source": "www.lursoft.lv, UR",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "109",
"value": "Flat"
},
"flat": "10A",
"postalIndex": "LV-1010",
"house": "33A",
"houseCode": 101844865,
"street": "Krišjāņa Valdemāra iela",
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"streetCode": 100306231,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
}
}
},

2.6.5 Filiāles
Dati par juridiskās personas aktuālajām filiālēm ir objektu masīvā Filials.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=F

Dati par juridiskās personas vēsturiskajām filiālēm ir objektu masīvā HistoryFilials.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=f

Objekts vai parametrs
name
code
state
notes
Type
Type->code
Type->value
Founded
Founded->registered
Founded->from
Founded->to
Company
Company->code
Company->regcode
Company->name
Company->Address

Tips
string
string
string
string
object
string
string
object
date
date
date
object
string
string
string
object

Apraksts
Uzņēmuma nosaukums
Filiāles reģistrācijas numurs
Valsts
Piezīmes
Uzņēmuma veids
Uzņēmuma veida kods
Uzņēmuma veida nosaukums
Dati par laiku
Datums, kurā reģistrēta filiāle
Datums, kurā reģistrēta filiāle
Datums, līdz kuram reģistrēta filiāle
Dati par filiāli
Filiāles numurs
Filiāles reģistrācijas numurs
Filiāles nosaukums
Filiāles adreses dati (objekts aprakstīts nodaļā
2.9.1)

Atbildes piemērs:
"Filials": {
"Data": [
{
"name": "AB, SIA",
"code": "12345678901",
"state": "LV",
"notes": "",
"Type": {
"code": "US",
"value": "Entrepreneurship"
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},
"Founded": {
"registered": "2009-03-17",
"from": "2009-03-17",
"to": null
},
"Share": {
"number": "0.0",
"value": "0.00",
"currency": "
",
"percent": "0.00000"
},
"Company": {
"code": "123456789",
"regcode": "12345678901",
"name": "\"AB\" SIA filiāle \"Abc\"",
"Address": {
"code": 101843670,
"parentCode": 100306143,
"address": "Rīga, Krasta iela 46",
"source": "www.lursoft.lv, UR",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "46",
"postalIndex": "LV-1003",
"street": "Krasta iela",
"streetCode": 100306143,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
}
}
},

2.6.6 Prokūras
Dati par personas aktuālajām prokūrām ir objektu masīvā ActualProcurs.
Pieprasījuma piemērs:
https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=P

Dati par personas vēsturiskajām prokūrām ir objektu masīvā HistoryProcurs.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=p

Objekts vai parametrs

Tips

Apraksts

shareEncumbrance
Registered
validFrom
validTo
personCount

Int
dateTime
date
date
string

Prokūras reģistrācijas datums
Datums, no kura prokūra ir spēkā
Prokūras beigu datums
Prokūristu skaits
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propertyAlienate
propertyMortgage
propertyBurden

boolean
boolean
boolean

represantationType

string

represantationCount
Company

string
object

Address

object

Tiesības atsavināt nekustamo īpašumu
Tiesības ieķīlāt nekustamo īpašumu
Tiesības apgrūtināt nekustamo īpašumu
ar lietu tiesībām
Pārstāvības veids
0 – nav tiesību pārstāvēt;
1 – tiesības pārstāvēt atsevišķi ;
2 – kopā ar vismaz;
3 – kopā ar visiem locekļiem;
4 – kopā ar valdes priekšsēdētāju;
5 – kopā ar prokūristu;
6 – kopā ar valdes priekšsēdētāja
vietnieku;
Tiesību veidi var kombinēties.
Pārstāvība kopā ar
Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.2)
Uzņēmuma adreses dati (objekts
aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:
{
"shareEncumbrance": 0,
"registered": "2017-07-24 00:00:00",
"validFrom": "2017-07-24",
"validTo": null,
"personCount": "2",
"propertyAlienate": false,
"propertyMortgage": false,
"propertyBurden": false,
"representationType": "5",
"representationCount": "0",
"Company": {
"code": "444444444",
"regcode": "44444444444",
"name": "SIA ABCD",
"Address": {
"code": 104316892,
"parentCode": 100481598,
"address": "Rīga, Skandu iela 7",
"source": "www.lursoft.lv, UR",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "7",
"postalIndex": "LV-1067",
"street": "Skandu iela",
"streetCode": 100481598,
"city": "Rīga",
"cityCode": 100003003,
"countryCode": 100000000
}
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}
},

2.6.7 Komercķīlas
Dati par personas aktuālajām komercķīlām ir objektu masīvā ActualPledges.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=K

Dati par personas vēsturiskajām komercķīlām ir objektu masīvā HistoryPledges.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=k

Objekts vai
parametrs

Tips

Apraksts

pledgeid
date
expdate

string
date
date

Komercķīlas akta numurs
Komercķīlas reģistrācijas datums
Komercķīlas dzēšanas datums

Atbildes piemērs:
{
"pledgeid": 123456789,
"date": "2017-04-21",
"expdate": null
},

2.6.8 Aktuāli maksātnespējas procesi
Dati

par

personas

aktuālajiem

maksātnespējas

procesiem

ir

objektu

masīvā

ActualInsolvencyProcess.

Dati par aktuālajiem maksātnespējas procesiem iekļauti kopējā Personas profila datu
pieprasījumā.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=AaSsPpKkFfR
rBbL

Objekts vai
parametrs
Registered
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Tips

Apraksts

boolean

Iespējamās vērtības:
True – reģistrēts aktuāls maksātnespējas process
False – nav reģistrēts aktuāls maksātnespējas
process
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fromDate

date

Datums, no kura reģistrēts aktuāls maksātnespējas
process

Atbildes piemērs:
"ActualInsolvencyProcess": {
"registered": true,
"fromDate": "2019-11-12"
},

2.6.9 Nodrošinājumi
Dati par aktuālajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā ActualArests. Dati par
aktuālajiem nodrošinājumiem, kas uzlikti uzņēmumam vai personai piederošajām
kapitāldaļām ir objektu masīvā Encumbrances.
Pieprasījuma piemērs:
https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=R

Dati par vēsturiskajiem nodrošinājumiem ir objektu masīvā HistoryArests. Dati par
vēsturiskajiem nodrošinājumiem, kas uzlikti uzņēmumam vai personai piederošajām
kapitāldaļām ir objektu masīvā HistoryEncumbrances.
Pieprasījuma piemērs:
https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=r

Objekts vai parametrs
ProvidingEntity

object

ProvidingEntity->code
ProvidingEntity->regcode
ProvidingEntity->name
ShareHolder

string
string
string
object

ShareHolder->code
ShareHolder->name
Applicant
Applicant->code
Applicant->name
SecurityMeansForm
SecurityMeansForm->code
SecurityMeansForm->value
SecurityMeansSubForm
SecurityMeansSubForm>code
SecurityMeansSubForm>value

string
string
object
string
string
object
string
string
object
string

Apraksts
Persona,
kurai
piemērots
nodrošinājums
Reģistrācijas numurs
Vienotais reģistrācijas numurs
Nosaukums
Kapitāldaļu
turētājs
(tukšs,
ja
nodrošinājums
neattiecas
uz
kapitāldaļām)
Reģistrācijas numurs vai personas kods
Nosaukums vai vārds un uzvārds
Piemērotājs
Reģistrācijas numurs vai personas kods
Nosaukums vai vārds un uzvārds
Nodrošinājuma veids
Nodrošinājuma veida kods
Nodrošinājuma veida nosaukums
Nodrošinājuma paveids
Nodrošinājuma paveida kods

string

Nodrošinājuma paveida nosaukums
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decisionNumber
fromDate
registrationDate
securityMeansText
toDate
terminationDate
terminationText

string
date
date
string
date
date
string

Lēmuma numurs
Datums no
Reģistrēšanas datums
Paskaidrojums
Datums līdz
Beigu reģistrācijas datums
Nodrošinājuma atcelšanas pamatojums

Atbildes piemērs:
"ActualArests": {
"Data": [
{
"ProvidingEntity": {
"code": "234567890",
"regcode": "12345678901",
"name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"ABC\""
},
"ShareHolder": {
"code": "200000000",
"name": "AB, Akciju sabiedrība"
},
"Applicant": {
"code": "1000000000",
"name":
"Zvērināts
tiesu
izpildītājs
Jānis
Bērziņš"
},
"SecurityMeansForm": {
"code": "L",
"value": "Banned"
},
"SecurityMeansSubForm": {
"code": "L3",
"value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas"
},
"decisionNumber": "00000/111/2020-",
"fromDate": "2018-11-27",
"registrationDate": "2018-11-27 00:00:00",
"securityMeansText": "",
"toDate": null,
"terminationDate": null,
"terminationText": ""
},
{
"ProvidingEntity": {
"code": "234567890",
"regcode": "12345678901",
"name": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
\"ABC\""
},
"ShareHolder": {
"code": "200000000",
"name": "AB, Akciju sabiedrība"
},
"Applicant": {
"code": "100000002",
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"name":

"Zvērināta

tiesu

izpildītāja

Baiba

Lapiņa"
},
"SecurityMeansForm": {
"code": "L",
"value": "Banned"
},
"SecurityMeansSubForm": {
"code": "L3",
"value": "Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas
aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas"
},
"decisionNumber": "09899/123/2020-",
"fromDate": "2018-12-18",
"registrationDate": "2018-12-18 00:00:00",
"securityMeansText": "",
"toDate": null,
"terminationDate": null,
"terminationText": ""
},

2.6.10 Patiesā labuma guvēja statuss
Aktuālie dati par personas patiesā labuma guvēja statusiem ir objektu masīvā
BeneficialOwnerList.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=B

Vēsturiskie dati par personas patiesā labuma guvēja statusiem ir objektu masīvā
OldBeneficialOwnerList.
Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=profile&code=<code>&section=b

Objekts vai parametrs

Tips

isMinor
lastName
firsName
personCode
birthDate
nationality
countryOfResidence
Document

boolean
string
string
string
date
string
string
object

dateFrom
dateTo
reasonCancellation
notes

date
date
string
string
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Apraksts
Pazīme, vai persona ir nepilngadīga
Uzvārds
Vārds
Personas kods
Dzimšanas datums
Valsts piederība
Pastāvīgās dzīvesvietas valsts
Dokumenta dati (objekts aprakstīts
nodaļā 2.9.2)
Datums no
Datums līdz
Ieraksta izbeigšanas iemesls
Piezīmes
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BeneficialOwnerControlList

array

BeneficialOwnerControlList
->NatureOfControl

object

linkLevel
ControlledEntityLV

int
object

ControlledEntityInt

object

ControlledIndividual

object

ControlledEntityLV>LegalEntityName

object

RegNo

object

LegalAddress

object

Type
Type->code
Type->value
natureOfControlSpecified
reasonCancellation
ControlChain
Company

object
string
string
string
string
array
object

Address

object

Kontroles saraksts (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.17)
Kontroles veids (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.17)
Līmenis
Latvijas juridiskā persona, ar kuras
starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā
īsteno kontroli.
Ārvalsts juridiskā persona, ar kuras
starpniecību PLG tiešā vai netiešā veidā
īsteno kontroli.
Fiziskā persona, ar kuras starpniecību
PLG tiešā vai netiešā veidā īsteno
kontroli.
Nosaukums (objekts aprakstīts nodaļā
2.3.20)
Reģistrācijas numurs (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.20)
Juridiskā adrese (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.20)
Uzņēmējdarbības veids
Uzņēmējdarbības veida kods
Uzņēmējdarbības veida nosaukums
Kontroles veida apraksts
Ieraksta izbeigšanas iemesls
PLG kontroles ķēde
Dati par uzņēmumu (objekts aprakstīts
nodaļā 2.3.2)
Uzņēmuma adreses dati (objekts
aprakstīts nodaļā 2.9.1)

Atbildes piemērs:
"BeneficialOwnerList": {
"Data": [
{
"isMinor": false,
"lastName": "Bērziņš",
"firstName": "Jānis",
"personCode": "111111-22222",
"birthDate": null,
"nationality": "LV",
"countryOfResidence": "LV",
"Document": {
"number": "",
"date": null,
"state": "
",
"Type": {
"code": " ",
"value": null
},
"validTo": null,
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"institution": ""
},
"dateFrom": "2018-03-02",
"dateTo": null,
"reasonCancellation": " ",
"notes": "",
"BeneficialOwnerControlList": [
{
"NatureOfControl": {
"code": "IP",
"value": "on the basis of ownership"
},
"natureOfControlSpecified": "",
"reasonCancellation": " ",
"ControlChain": [
[]
],
"ControlledEntityLV": {
"LegalEntityName": {
"firstPart": "SIA",
"shortName": "ABC",
"notQuoted": true,
"nameRegistered":
"SIA
\"ABC
investments\""
},
"RegNo": {
"number": "234567890",
"unifiedRegNumber": "12345678901",
"sepaId": "",
"foreignRegNumber": ""
},
"LegalAddress": {
"arCode": null,
"addressRegistered": "Liepāja, Jūras
iela 12",
"postIndex": "

"

}
}
}
],
"Company": {
"code": "234567890",
"regcode": "12345678901",
"RegisterType": {
"code": "K",
"value": "Commercial company"
},
"virtualid": "010112220",
"registered": "2011-11-17",
"name": "Sabiedrība ar ierobežotu

atbildību

\"Priminvest\"",
"firm": "Priminvest",
"Type": {
"code": "SIA",
"value": "Sabiedrība ar ierobežotu atbildību"
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
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},
"Address": {
"code": 102412313,
"parentCode": 100329476,
"address": "Liepāja, Jūras iela 12",
"source": "www.lursoft.lv, UR",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "12",
"postalIndex": "LV-3401",
"street": "Jūras iela",
"streetCode": 100329476,
"city": "Liepāja",
"cityCode": 100003044,
"countryCode": 100000000
},
"terminated": null
}
},
{

2.7 Publiskās personas vai iestādes izziņa
2.7.1 Pieprasījums
Publiskās personas vai iestādes izziņas pieprasījums:

https://b2b.lursoft.lv/?r=authority&code=<code>&section=<section>
&format=<format>

Parametri:
Parametrs
code
section

Apraksts
Reģistrācijas numurs
Datu sekcijas, ko iekļaut atbildē. Katrai datu
sekcijai atbilst 1 simbols. Vienlaicīgi var
pieprasīt vairākas datu sekcijas.

Piemērs
90000024563
S

Pieprasījuma piemērs:

https://b2b.lursoft.lv/?r=authority&code=90000024563&section=S

Datu sekcijas:
Parametrs
S

Apraksts
Pakļautās iestādes

2.7.2 Atbilde
Servisa atbilde ir objekts Answer, kurš satur šādus objektus un parametrus:
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Objekts vai parametrs

Tips

registrationNumber
name

string
string

registrationNumberAssigne
d
Status
Status->code
Status->value
StatusDetail
StatusDetail->code
StatusDetail->value
Register
Register->code
Register->value
Type
Type->code
Type->value
registered
removed
lastModified
Vat
Vat->vat
Vat->status

date

Address
Details
Details->established
Details->AuthorityType
Details->AuthorityType->c
ode
Details->AuthorityType->v
alue
Details->independentTaxpa
yer
Details->taxPayerNumber
Details->
higherEducationInstitutio
n
Details->website
Details->email
Details->phone

object
object
date
object
int
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object
int
string
object
int
string
object
int
string
object
int
string
date
date
dateTime
object
string
string

Apraksts
Reģistrācijas numurs
Iestādes oficiālais pilnais nosaukums atbilstoši
izveidošanas normatīvajiem aktiem
Datums, kad piešķirts reģistrācijas numurs
Statuss
Statusa kods
Statusa nosaukums
Statuss precizēts
Statusa kods
Statusa nosaukums
Reģistrs
Reģistra kods
Reģistra nosaukums
Tiesību subjekta veids
Tiesību subjekta veida kods
Tiesību subjekta veida nosaukums
Sarakstā ierakstīšanas datums
Izslēgšanas datums
Pēdējo izmaiņu datums un laiks
PVN maksātāja informācija
PVN maksātāja numurs
Pazīme, vai iestādei ir aktīvs PVN maksātāja
statuss
Iespējamās vērtības:
active – iestādei ir aktīvs PVN maksātāja
statuss
inactive – iestādei nav aktīvs PVN
maksātāja statuss
unknown – nav zināms, vai iestāde ir PVN
maksātājs
Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Reģistrēts / Izveidošanas oficiālais datums
Veids
Veida kods

string

Veida nosaukums

boolean

Pazīme, vai ir nodokļu maksātājs

srring
boolean

Nodokļu maksātāja numurs
Pazīme, vai ir augstākās izglītības iestāde

string
string
string

Oficiālā mājas lapa
Elektroniskā pasta adrese
Tālruņa numurs
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Objekts vai parametrs

Tips

Details->fax
LegislationAct

string
object

Officers
HigherAuthority

array
object

HigherAuthority->registra
tionNumber
HigherAuthority->name
SubordinationType
SubordinationType->code
SubordinationType->value
SubordinatedAuthorities
Reorganisations
Liquidations
SchoolBranches
DelegatedEntities

string

Isk

object

Isk->code
Isk->name
Price
Price->sum
Price->currency

string
string
object
decimal
string

string
object
int
string
array
array
array
array
array

Apraksts
Faksa numurs
Tiesību akts uz kura pamata izveidota iestāde
(aprakstīts nodaļā 2.7.3)
Amatpersonas (aprakstīts nodaļā 2.7.4)
Augstāka iestāde, ja iestāde ir padotības
iestāde un tai ir augstāka iestāde
Reģistrācijas numurs
Nosaukums
Padotības forma
Padotības formas kods
Padotības formas nosaukums
Pakļautības iestādes (aprakstīts nodaļā 2.7.5)
Reorganizācijas (aprakstīts nodaļā 2.7.7)
Likvidācijas (aprakstīts nodaļā 2.7.6)
Augstskolu filiāles (aprakstīts nodaļā 2.7.8)
Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi
valsts pārvaldes uzdevumu (aprakstīts nodaļā
2.7.9)
Institucionālo sektoru klasifikācijas (ISK)
informācija. Ja nav piešķirts klasifikācijas
kods, atbilde būs null.
ISK klasifikācijas kods
ISK nosaukums
Pakalpojuma cena
Summa
Valūta

Piemērs:
"Answer": {
"registrationNumber": "90000024563",
"name": "Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvalde",
"registrationNumberAssigned": null,
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"StatusDetail": {
"code": null,
"value": null
},
"Register": {
"code": 22,
"value": "List of public persons and authorities"
},
"Type": {
"code": 85,
"value": "Public person or authority"
},
"registered": "2018-08-30",
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"removed": null,
"lastModified": "2018-09-07 08:52:24",
"Vat": {
"vat": null,
"status": "unknown"
},
"Address": {
"code": 105464575,
"parentCode": 100163228,
"address": "\"Pagastmāja\", Meņģele, Meņģeles pagasts, Ogres
novads, LV-5047",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "Pagastmāja",
"postalIndex": "LV-5047",
"parish": "Meņģele",
"parishCode": 100163228,
"village": "Meņģeles pagasts",
"villageCode": 100013096,
"region": "Ogres novads",
"regionCode": 100015356,
"countryCode": 100000000
},
"Details": {
"established": "2009-07-01",
"AuthorityType": {
"code": 104,
"value": "Institution of indirect administration"
},
"independentTaxpayer": false,
"taxPayerNumber": "90000024563",
"higherEducationInstitution": false,
"website": null,
"email": "mengele@ogresnovads.lv",
"phone": "+37165029171",
"fax": null
},
"LegislationAct": {
"number": "1/2009",
"date": "2009-07-01 00:00:00",
"title": "Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 \"Ogres novada
pašvaldības nolikums\" apstiprināšanu",
"for": "AUTHORITY",
"Type": {
"code": 97,
"value": "Decision"
},
"Legislator": {
"registrationNumber": "90000024455",
"name": "Ogres novada pašvaldība"
}
},
"Officers": [
{
"Position": {
©Lursoft, Lursoft IT
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"code": 100,
"value": "General manager"
},
"positionDetails": "Pagasta pārvaldes vadītāja",
"firstName": "Ieva",
"lastName": "Jermacāne",
"appointed": "2009-07-01",
"termUntil": null,
"resigned": null,
"removed": null,
"lastModified": "2018-08-30 13:36:46"
}
],
"HigherAuthority": {
"registrationNumber": "90000024455",
"name": "Ogres novada pašvaldība",
"SubordinationType": {
"code": 105,
"value": "Under control"
}
},
"Reorganizations": [],
"Liquidations": [],
"SchoolBranches": [],
"DelegatedEntities": [],
"Isk": {
"code": "S130320",
"name": "Pašvaldību padotības iestādes,
ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes"
}
},
"Price": {
"sum": "1.23",
"currency": "EUR"
}
}

izņemot

speciālās

2.7.3 Tiesību akts
Objekts vai parametrs

Tips

number
date
title
for

string
date
string
string

Type
Type->code
Type->value
Legislator
Legislator->registrationN
umber

object
int
string
object
string

Apraksts
Tiesību akta numurs
Tiesību akta pieņemšanas datums
Tiesību akta nosaukums
Tiesību akta mērķis. Iespējamās vērtības:
AUTHORITY
LIQUIDATION
REORGANISATION
Tiesību akta veids
Tiesību akta veida kods
Tiesību akta veida nosaukums
Tiesību akta izdevējiestāde
Tiesību akta pieņēmēja reģstrācijas numurs

Piemērs:
©Lursoft, Lursoft IT

Lapa 64 no 78

Dokumenta nosaukums: LURSOFT API

Datums: 09.12.2021.
Versija: 1.3.15

Izpildītājs: LURSOFT IT

"LegislationAct": {
"number": "1/2009",
"date": "2009-07-01 00:00:00",
"title": "Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 \"Ogres novada
pašvaldības nolikums\" apstiprināšanu",
"for": "AUTHORITY",
"Type": {
"code": 97,
"value": "Decision"
},
"Legislator": {
"registrationNumber": "90000024455",
"name": "Ogres novada pašvaldība"
}
}

2.7.4 Amatpersonas
Dati par iestādes amatpersonām ir objektu masīvā Officers:
Objekts vai parametrs

Tips

Position
Position->code
Position->value
positionDetails
firstName
lastName
appointed
termUntil

object
int
string
string
string
string
date
date

resigned
removed
lastModified
lastModified

date
date
dateTime
dateTime

Apraksts
Amatpersonas loma
Lomas kods
Lomas nosaukums
Amats
Vārds
Uzvārds
Iecelšanas datums
Pilnvaru termiņš (ja persona iecelta uz noteiktu
laiku)
Datums, kad atcelts no amata
Datums, kad atcelts no amata
Pēdējo izmaiņu datums un laiks
Pēdējo izmaiņu datums un laiks

Piemērs:
"Officers": [
{
"Position": {
"code": 100,
"value": "General manager"
},
"positionDetails": "Pagasta pārvaldes vadītāja",
"firstName": "Ieva",
"lastName": "Jermacāne",
"appointed": "2009-07-01",
"termUntil": null,
"resigned": null,
"removed": null,
"lastModified": "2018-08-30 13:36:46"
}
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]

2.7.5 Pakļautības iestādes
Dati par pakļutībā esošajām iestādēm ir objektu masīvā SubordinatedAuthorities:
Objekts vai parametrs

Tips

registrationNumber
name

string
string

Address
SubordinationType

object
object

SubordinationType->code
SubordinationType->value
Status
Status->code
Status->value
StatusDetail
StatusDetail->code
StatusDetail->value

int
string
object
int
string
object
int
string

Apraksts
Reģistrācijas numurs
Iestādes oficiālais pilnais nosaukums atbilstoši
izveidošanas normatīvajiem aktiem
Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Padotības forma, Padotību, atbilstoši Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 7. panta trešajai
daļai, īsteno pakļautības vai pārraudzības
formā
Padotības formas kods
Padotības formas nosaukums
Statuss
Statusa kods
Statusa nosaukums
Statuss precizēts
Statusa kods
Statusa nosaukums

Piemērs:
"SubordinatedAuthorities": [
{
"registrationNumber": "40900017273",
"name": "Aglonas bazilikas Kora skola",
"Address": {
"code": 101346342,
"parentCode": 100379416,
"address": "Ciriša iela 8, Aglona, Aglonas pagasts,
Aglonas novads, LV-5304",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "8",
"postalIndex": "LV-5304",
"street": "Ciriša iela",
"streetCode": 100379416,
"parish": "Aglona",
"parishCode": 100164117,
"village": "Aglonas pagasts",
"villageCode": 100013143,
"region": "Aglonas novads",
"regionCode": 100015645,
"countryCode": 100000000
},
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"SubordinationType": {
"code": 105,
"value": "Under control"
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"StatusDetail": {
"code": null,
"value": null
}
},
{
"registrationNumber": "40900014915",
"name": "Aglonas BJBLPC Strops",
"Address": {
"code": 106160621,
"parentCode": 100379432,
"address": "Daugavpils iela 8, Aglona, Aglonas
pagasts, Aglonas novads, LV-5304",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "8",
"postalIndex": "LV-5304",
"street": "Daugavpils iela",
"streetCode": 100379432,
"parish": "Aglona",
"parishCode": 100164117,
"village": "Aglonas pagasts",
"villageCode": 100013143,
"region": "Aglonas novads",
"regionCode": 100015645,
"countryCode": 100000000
},
"SubordinationType": {
"code": 105,
"value": "Under control"
},
"Status": {
"code": 1,
"value": "Registered"
},
"StatusDetail": {
"code": null,
"value": null
}
}
]

2.7.6 Likvidācijas
Dati par subjekta likvidāciju ir objektu masīvā Liquidations:
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Objekts vai parametrs

Tips

started
ended
registered
Type
Type->code
Type->value
ResultType
ResultType->code
ResultType->value
LegislationAct

date
date
date
object
int
string
object
int
string
object

Apraksts
Likvidācijas sākuma datums
Likvidācijas beigu datums
Ieraksta reģistrēšanas datums

Likvidācijas statuss
Likvidācijas statusa kods
Likvidācijas statusa nosaukums
Likvidācijas tiesību akts

Piemērs:
"Liquidations": [
{
"started": "2018-07-01",
"ended": "2018-07-01",
"registered": "2018-10-29",
"Type": {
"code": 99,
"value": "Liquidation has begun"
},
"ResultType": {
"code": 108,
"value": " Liquidated"
},
"LegislationAct": {
"number": "Sēdes protokols Nr.5",
"date": "2018-03-22 00:00:00",
"title": "Par Dagdas novada bibliotēku darbības
reorganizāciju",
"for": "LIQUIDATION",
"Type": {
"code": 97,
"value": "Decision"
},
"Legislator": {
"registrationNumber": "90000041224",
"name": "Dagdas novada pašvaldība"
}
}
}
]

2.7.7 Reorganizācijas
Dati par subjekta reorganizācijām ir objektu masīvā Reorganizations:
Objekts vai parametrs

Tips

date
registered

date
date
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Apraksts
Reorganizācijas datums
Ieraksta reģistrēšanas datums
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Objekts vai parametrs

Tips

result
Type
Type->code
Type->value
LegislationAct
InvolvedEntities

string
object
int
string
object
array

InvolvedEntities->regi
strationNumber
InvolvedEntities->name

string

Apraksts
Reorganizācijas sekas
Reorganizācijas veids
Reorganizācijas veida kods
Reorganizācijas veida nosaukums
Reorganizācijas tiesību akts
Iesaistītās iestādes
Iesaistītās iestādes reģistrācijas numurs

string

Iesaistītās iestādes nosaukums

Piemērs:
"Reorganizations": [
{
"date": "2018-07-01",
"registered": "2018-12-28",
"result": "Apvienota - izveidojot V.Plūdoņa Kuldīgas
vidusskolu",
"Type": {
"code": 86,
"value": "Merger"
},
"LegislationAct": {
"number": "29.06.2017/9/42",
"date": "2017-06-29 00:00:00",
"title": "Par V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas
izveidošanu",
"for": "REORGANISATION",
"Type": {
"code": 97,
"value": "Decision"
},
"Legislator": {
"registrationNumber": null,
"name": null
}
},
"InvolvedEntities": [
{
"registrationNumber": "90000036242",
"name": "Kuldīgas novada Kuldīgas pamatskola"
},
{
"registrationNumber": "90000036026",
"name": "V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija"
}
]
}
]

2.7.8 Augstskolu filiāles
Dati par augstskolu filiālēm ir objektu masīvā SchoolBranches:
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Objekts vai parametrs

Tips

name
registered
removed
Address
lastModified
GeneralManager
GeneralManager->firstNam
e
GeneralManager->lastName

string
date
date
object
dateTime
object
string

Apraksts
Nosaukums
Reģistrācijas datums
Datums, ieraksts izslēgts
Adrese (objekts aprakstīts nodaļā 2.9.1)
Ieraksta pēdējās labošanas datums un laiks
Filiāles vadītājs
Filiāles vadītāja vārds

string

Filiāles vadītāja uzvārds

Piemērs:
"SchoolBranches": [
{
"name": "LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS LATGALES FILIĀLE",
"registered": "2018-03-28",
"removed": null,
"Address": {
"code": 103151312,
"parentCode": 100331987,
"address": "Baznīcas iela 34A, Rēzekne, LV-4601",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "108",
"value": "House"
},
"house": "34A",
"postalIndex": "LV-4601",
"street": "Baznīcas iela",
"streetCode": 100331987,
"city": "Rēzekne",
"cityCode": 100003052,
"countryCode": 100000000
},
"lastModified": "2018-03-28 13:50:54",
"GeneralManager": {
"firstName": "Ilma",
"lastName": "Šteinberga"
}
}
]

2.7.9 Tiesību subjekti, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu
Dati par juridiskajām personām, kuriem iestāde deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumu ir
objektu masīvā DelegatedEntities:
Objekts vai parametrs

Tips

registrationNumber
name
registered
removed

string
string
date
date

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Reģistrācijas numurs
Nosaukums
Reģistrācijas datums
Datums, kad dzēsta deleģētā persona
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Piemērs:
"DelegatedEntities": [
{
"registrationNumber": "40003007886",
"name": "Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību \"AIZKRAUKLES SILTUMS\"",
"registered": "2018-03-31",
"removed": null
},
{
"registrationNumber": "48703000781",
"name": "Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu
atbildību \"LAUMA A\"",
"registered": "2018-03-31",
"removed": null
}
]

2.8 Pārbaude sankciju sarakstos
Datus par subjekta esamību sankciju sarakstos iespējams saņemt par šiem sankciju
sarakstiem: Latvijas (LV), Apvienoto Nāciju Organizācijas (UN), Eiropas Savienības (EU),
Apvienotās Karalistes (UK) un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu
kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstiem (iekļauts OFAC SDN un Ne-SDN saraksts).
Pieejami aktuālie un vēsturiskie (no 30.12.2019.) ieraksti.

2.8.1. Pieprasījums subjekta meklēšanai sankciju sarakstos
Subjekta meklēšanas pieprasījums ir paredzēts subjekta meklēšanai sankciju sarakstos pēc
tā vārda un uzvārda vai nosaukuma.
Pieprasījums:

https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/search&name=<name>

Pieprasījuma parametrs:
Parametrs
Apraksts
Piemēri
name
Parametrā var norādīt vienu vai vairākus joe;
vārdus, pēc kuriem meklēt rezultātu green+light;
Sankciju sarakstos. Vairākus vārdus
nepieciešams atdalīt ar + zīmi.
Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:
Objekts vai parametrs
NumFound
Result
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Result->excluded

Result->sanctionList

boolean

string

Result->listId
Result->type

string
string

Result->regulationId

string

Result->Names

string

Result->Programs

object

Result->Addresses
Price
Price->sum
Price->currency

object
object
decimal
string

Pazīme, vai ieraksts ir aktuāls vai
vēsturisks:
null – aktuāls
true - vēsturisks
Sankciju saraksta kods, kurā persona
iekļauta
Iespējamie varianti:
OFAC - Amerikas Savienoto Valstu
Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles
biroja (OFAC) sankciju saraksts
SDN – Specially-Designated-Nationals
saraksts (OFAC)
NONSDN – Consolidated Sanctions
saraksts (Non-SDN saraksts)(OFAC)
UN – Apvienoto Nāciju Organizācijas
(ANO) sankciju saraksts
EU – Eiropas Savienības sankciju saraksts
LV – Latvijas Nacionālais sankciju
saraksts
UK – Apvienotās Karalistes sankciju
saraksts
Oriģinālais ieraksta id sarakstā
Subjekta veids
Individual – fiziskā persona
Entity - organizācija
Vessel - kuģis
Aircraft - lidaparāts
Lēmuma identifikators (tikai personām
ES sankciju sarakstā)
Subjekta vārds un uzvārds vai nosaukums
(var būt vairāki)
Programmas/-u kodi, kuros persona
iekļauta (ir iespējami vairāk nekā 100
programmu veidu; programmu veidu
skaits ir mainīgs)
Adrese
Pakalpojuma cena
Summa
Valūta

Atbildes piemērs:
{
"Answer": {
"NumFound": 1,
"Result": [
{
"excluded": null,
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"sanctionList": "OFAC",
"listId": "4545",
"type": "Individual",
"regulationId": null,
"Names": [
"Wilmar Armando PEREZ SERNA"
],
"Programs": [
"SDNT"
],
"Addresses": [
"c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia"
]
}
]
},
"Price": {
"sum": "0.00",
"currency": "EUR"
}

2.8.2 Sankciju sarakstā esoša subjekta kartīte
Subjektiem, kuri ir EU sankciju sarakstā, atšķiras sankciju saraksta subjekta kartītes
pieprasījums no tiem, kuri ir OFAC (SDN vai Ne-SDN), UN, UK vai LV sankciju sarakstos.
Subjekta kartītes pieprasījums par subjektu, kas ir OFAC (SDN vai Ne-SDN), UN, UK vai
LV sankciju sarakstā:
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=<sanctionList>&listI
d=<listId>

Subjekta kartītes pieprasījums par subjektu, kas ir EU sankciju sarakstā:

https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=EU&listId=<listId>&r
egId=<regulationId>

Parametri:
Parametrs

Apraksts
Saraksta veids (iespējamie varianti –
OFAC, SDN, NONSDN, LV, EU, UN,UK)
listId
Ieraksta identifikators sarakstā
regulationId Lēmuma
identifikators
(jānorāda
subjektiem, kas ir EU sankciju sarakstā)
sanctionList

Piemērs
OFAC
10758
109047

Piemērs subjekta kartītes pieprasījumam par subjektu, kas ir OFAC (SDN un Ne-SDN),
UN, UK vai LV sankciju sarakstā:
https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=OFAC&listId=15677

Piemērs subjekta kartītes pieprasījumam par subjektu, kas ir EU sankciju sarakstā:

https://b2b.lursoft.lv/?r=sanction/view&list=EU&listId=1068&regId
=109047

Pieprasījuma atbilde ir objekts Answer, kas satur šādus objektus un parametrus:
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Objekts vai parametrs
excluded

Tips
date

List
listId
regulationId
Type

string
string
string

Gender
remark
programs
programs->program

string
string
object
string

programs->excluded

date

decisionDates
urls
urls->url
urls->excluded

date
object
string
date

names

object

Names->last
Names->first
Names->second
Names->third
Names->whole
type
function
quality
citizens
Citizens-country
addresses
addresses->street
addresses->city
addresses->country

string
string
string
string
string
string
string
string
object
string
object
string
string
string

©Lursoft, Lursoft IT

Apraksts
Pazīme, vai ieraksts ir aktuāls vai
vēsturisks:
null – aktuāls
datums - vēsturisks
Saraksts, kurā iekļauta persona
Oriģinālais id sarakstā
Ieraksta identifikators
Subjekta veids
Individual – fiziskā persona
Entity - organizācija
Vessel - kuģis
Aircraft - lidaparāts
Dzimums
Komentārs
Dati par programmām
Programmas kods, kurā persona
iekļauta (ir iespējami vairāk kā 100
programmu veidi)
Pazīme, vai ieraksts par konkrēto
programmu ir aktuāls vai vēsturisks:
null – aktuāls
datums - vēsturisks
Lēmuma pieņemšanas datums
Dati par saitēm uz lēmumiem
Saite uz lēmumu
Pazīme, vai ieraksts par konkrēto saiti ir
aktuāls vai vēsturisks:
null – aktuāls
datums - vēsturisks
Dati
par
subjekta
vārdiem/nosaukumiem
Uzvārds
Pirmais vārds
Otrais vārds
Trešais vārds
Viss vārds kopā
Tips
Funkcija
Kvalitāte/uzticamība
Dati par pilsonību
Valsts
Adrešu saraksts
Iela
Pilsēta
Valsts
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Addresses->zipCode
Addresses->region
Addresses->address
Addresses->remark
births
births-birthdate
yearFrom
yearTo
place
country
originalDate
docs
docs->type
docs->number
docs->country
docs->issue
docs->expire
docs->remark
Price

String
string
string
string
object
date
int
int
string
string
string
object
string
string
string
date
date
string
object

Pasta indekss
Reģions
Pilna adrese
Komentārs
Dzimšanas dati
Precīzs dzimšanas datums
Gadu intervāla sākums
Gadu intervāla beigas
Vieta
Valsts kods
Oriģinālais datums
Dati par identifikācijas dokumentiem
Dokumenta veids
Dokumenta numurs
Valsts kods
Izdošanas datums
Derīguma termiņa datums
Komentārs
Pakalpojuma cena (objekts aprakstīts
nodaļā 2.2.2)

Atbildes piemērs:
{
"Answer": {
"excluded": null,
"list": "OFAC",
"listId": "15677",
"regulationId": null,
"type": "Individual",
"gender": null,
"remark": "(Linked To: GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.)",
"programs": [
"SDNTK"
],
"decisionDates": null,
"urls": null,
"names": [
{
"last": "OLIVERA JIMENEZ",
"first": "Juana",
"second": null,
"third": null,
"whole": "Juana OLIVERA JIMENEZ",
"type": null,
"function": null,
"quality": null,
"remark": null
}
],
"citizens": [],
"addresses": [
{
"street": "Calle Velazquez #167, Colonia Real Vallarta",
"city": "Zapopan",
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"country": "MX",
"zipCode": null,
"region": "Jalisco",
"address": "Calle Velazquez #167, Colonia Real Vallarta,
Zapopan, Jalisco, Mexico",
"remark": null
}
],
"births": [
{
"birthdate": [
"1941-04-05"
],
"yearFrom": null,
"yearTo": null,
"place": null,
"country": null,
"originalDate": "05 Apr 1941"
},
{
"birthdate": null,
"yearFrom": null,
"yearTo": null,
"place": "Pihuamo, Jalisco",
"country": null,
"originalDate": null
}
],
"docs": [
{
"type": "C.U.R.P.",
"number": "OIJJ410405MJCLMN04",
"country": "MX",
"issue": null,
"expire": null,
"remark": null
}
]
},
"Price": {
"sum": "0.00",
"currency": "EUR"
}
}

2.9 Vispārējie dati
2.9.1 Adrese
Objekts vai parametrs

Tips

Apraksts

code
parentCode
address
source
country
Type

int
int
string
string
string
object

Adreses kods
Adreses austākā līmeņa kods
Adreses pilnais teksts
Datu avots
Valsts
Adreses veids
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Objekts vai parametrs

Tips

Apraksts

flat
house
houseCode
postalIndex
street
streetCode
parish
parishCode
village
villageCode
region
regionCode
city
cityCode
countryCode
Location

string
string
int
string
string
int
string
int
string
int
string
int
string
int
int
object

Location->lat
Location->lng

decimal
decimal

Dzīvoklis
Mājas numurs
Mājas kods
Pasta indekss
Iela
Ielas kods
Ciems
Ciema kods
Pagasts
Pagasta kods
Novads
Novada kods
Pilsēta
Pilsētas kods
Valsts kods
Adreses koordinātes. Dati atbildē tiek iekļauti, ja
pieprasījumā norādīts parametrs section=X
Ģeogrāfiskais platums
Ģeogrāfiskais garums

Piemērs:
"Address": {
"code": 114541005,
"parentCode": 102621193,
"address": "Siguldas nov., Siguldas pag., Peltes, Institūta iela
10 - 2",
"source": "testa avots",
"country": "Latvija",
"Type": {
"code": "109",
"value": "Flat"
},
"flat": "2",
"postalIndex": "LV-2150",
"house": "10",
"houseCode": 102621193,
"street": "Institūta iela",
"streetCode": 100392185,
"parish": "Peltes",
"parishCode": 100186038,
"village": "Siguldas pagasts",
"villageCode": 100013721,
"region": "Siguldas novads",
"regionCode": 100015380,
"countryCode": 100000000,
"Location": {
"lat": "57.1494675130",
"lng": "24.8955596106"
}
},

2.9.2

Dokumenta dati
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Objekts vai parametrs

Tips

Apraksts

number
date
state
Type
Type->code
Type->value
validTo
institution

string
date
string
object
object
object
date
string

Dokumenta numurs
Dokumenta izdošanas datums
Dokumenta izdevējvalsts
Dokumenta veids
Dokumenta veida kods
Dokumenta veida nosaukums
Dokumenta derīguma termiņš.
Dokumenta izdevējinstitūcija

Piemērs:
"Document": {
"number": "E00155096",
"date": "2012-05-30",
"state": "CN",
"Type": {
"code": "PS",
"value": "Passport"
},
"validTo": "",
"institution": "MPS Exit & Entry Administration"
}
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