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Izmaiņu lapa 
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(iepriekšējā dokumentā) 
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1.  Veikti labojumi autentifikācijas 

pieslēgšanas parametros 

Nodaļa: 4.2.  

2.  Precizēti PUD statusi Nodaļa: 4.5.2.  
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1. Ievads 
Dokumenta nolūks ir sniegt Elektroniskās Muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) programmiskās 

saskarnes pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (atbilstoši Regulas 2019/1143 B pielikuma G4 slejai) 

ziņojumu detalizētu aprakstu, sniedzot definīcijas deklarāciju apstrādes procesos izmantojamajiem 

ziņojumiem, kā arī to aizpildes nosacījumus. 
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2. Izmantotie saīsinājumi 
Dokumentā izmantotos saīsinājumus skat. 1. tabulā. 

1. tabula. Izmantoto saīsinājumu saraksts. 

Saīsinājums Atšifrējums 

ACE Atļauja, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzītam 

ACT Atļauja, lai saņemtu atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai 

EEK Eiropas Ekonomiskā Kopiena 

EK Eiropas Komisija 

EMDAS Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma 

EORI ES vienota komersantu reģistrācijas un identifikācijas sistēma (Economic Operator 

Registration and Identification System) 

KN Kombinētā nomenklatūra 

LRN Lokālais atsauces numurs (Local Reference Number) 

MRN Kustības atsauces numurs (Movement Reference Number) 

PU Pagaidu uzglabāšana 

PUD Pagaidu uzglabāšanas deklarācija 

RS Rest serviss (tīmekļa pakalpe) 

RSR Rest Service Response 

TIN Komersanta identifikācijas numurs (Trader Identification Number)  

TST Atļauja, lai veiktu pagaidu uzglabāšanas vietu darbību 

URI Vienotais resursu identifikators 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

WEB Tīmeklis 

WS Web serviss (tīmekļa pakalpe) 
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3. Datu apmaiņas apraksts 
Pagaidu uzglabāšanas  deklarācija datu kopa ir deklarācija atbilstoša Regulai 2015/2446  un Regulai 

2015/2447 B pielikuma G4 slejai (turpmāk tekstā – PUD). 

3.1. Vispārīgs apraksts 

1. Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju funkcionalitāte paredz PUD apstrādi un pagaidu uzglabāšanā 

esošo preču uzskaiti. 

2. Lietotāji - komersanti darbības ar PU deklarācijām un precēm veic izmantojot programmisko 

saskarni. Komersanti var iesūtīt šādus ziņojumus: 

• PUD; 

• PUD datu izgūšanas pieprasījums; 

• Ziņojums PUD preču atrakstīšanai; 

• Ziņojums PUD preču atrakstīšanas dzēšanai; 

• Anulēšanas pieprasījuma ziņojums. 

3. Komersantiem ir iespēja saņemt iesniegto deklarāciju sarakstu. Uz vienu pieprasījumu tiek 

atlasītas ne vairāk kā 10000 PUD. Komersanti var izgūt informāciju par iesniegtajām 

deklarācijām pēc kāda no sekojošajiem parametriem: 

• deklarācijas MRN; 

• deklarācijas LRN; 

• deklarācijas iesniegšanas datuma; 

• deklarācijā norādītā transporta dokumenta.  

4. Preču atrakstīšanu komersants var veikt par visu PUD vai visu vienas preces daudzumu. Daļēja 

preces atrakstīšana nav iespējama. 

5. Iesūtot PUD komersants pieprasījumā norāda atbildes adresi uz kuru pēc deklarācijas 

apstiprināšanas tiks nosūtīti deklarācijas dati. Turpmāk pēc katrām deklarācijas statusa vai 

deklarācijas preces statusa izmaiņām uz šo adresi tiks nosūtīti aktuālie PUD dati. 

6. Visi komersanta iesūtītie ziņojumi tiek apstrādāti asinhroni, t.i. pēc ziņojuma iesūtīšanas sinhroni 

tiks pārbaudīta tikai iesūtītā ziņojuma atbilstība formātam un atgriezta REST servisa atbilde vai 

ziņojums ir pieņemts apstrādei. Atbildi uz pašu pieprasījumu komersants saņems pēc ziņojuma 

apstrādes.  

7. Ja iesūtītā ziņojuma apstrādes gaitā tiks konstatētas kļūdas, tad lietotājam asinhroni tiks nosūtīts 

kļūdu saraksta ziņojums. 

8. Izmaiņas deklarācijā ir iespējams veikt tikai anulējot esošo PUD un iesūtot jaunu. Anulēšana tiek 

veikta caur programmisko saskarni iesūtot anulēšanas ziņojumu. Anulēšana var tikt veikta tikai 

tām precēm, kurām noliktavā atrodas viss preces daudzums. 

9. Atrakstīšanas ziņojuma dzēšana iespējama tikai par konkrētu PUD preci. 

10. Iesniedzot PUD, iesniedzējam ir jāsakrīt ar atļaujas turētāju.  

11. Atļaujas turētājam ir jābūt derīgai pagaidu uzglabāšanas atļaujai un vispārīgajam galvojumam vai 

atbrīvojumam no galvojuma.  

3.2. Ziņojumi un to apstrāde 

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas saistītie ziņojumi apkopoti 2. tabulā. 
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2. tabula. PUD saistītie ziņojumi. 

Ienākošie Izejošie Apstrāde Komentārs 

TSD01  Asinhrona Pagaidu uzglabāšanas deklarācija 

 TSD02 Asinhrona PUD atbildes ziņojums ar deklarācijas datiem 

 TSD03 Asinhrona PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas kļūdām 

TSD04  Asinhrona PUD izgūšanas pieprasījums 

TSD05  Asinhrona Atrakstīšanas ziņojums 

TSD06  Asinhrona Anulēšanas pieprasījuma ziņojums 

TSD07  Asinhrona Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojums 

 RSR Sinhrona EMDAS atbildes ziņojums uz klienta iesūtīto 

ziņojumu: 

• Ja klienta iesūtītie ziņojuma dati atbilst struktūrai, 

iesūtītais ziņojums ir veiksmīgi saglabāts ienākošo 

ziņojumu tabulā un nodots tālākai (asinhronai) 

apstrādei, EMDAS klienta sistēmai atgriež RSR 

ziņojumu ar kodu 202 (Dati saņemti un saglabāti 

tālākai apstrādei); 

• Ja iesūtītie ziņojuma dati neatbilst struktūrai, tad 

klienta sistēmai atgriež RSR ziņojumu ar kodu 400, 

kurš satur kļūdu sarakstu (struktūrai neatbilstošo 

elementu un neatbilstību uzskaitījumu). 

Ziņojums tiek sūtīts sinhronā režīmā, t. i. klienta 

sistēma, izsaucot EMDAS programmisko saskarni, 

uzreiz saņem EMDAS RSR atbildi. 

3.2.1 Ziņojumu iesūtīšana 

Tabulā uzskaitīti PUD ziņojumu iesūtīšanas procesa soļi. 

Ziņojumu iesūtīšanai paredzētie servisi aprakstīti 4.4. nodaļā, bet ziņojumu formāti aprakstīti 4.5. 

nodaļā. 

3. tabula. Ziņojumu iesūtīšana. 

Solis Darbība Detalizēts apraksts 

1.  
Klients sistēmā iesūta 

PUD vai citu ziņojumu  

Klients sistēmā iesūta kādu no iesūtīšanai paredzētajiem 

ziņojumiem 

2.  
EMDAS pārbauda, 

saglabā un ierindo 

ziņojumu tālākai 

apstrādei. 

Pārbauda vai saņemtais ziņojums atbilst paredzētajai 

struktūrai, pārbauda vai aizpildīti visi obligātie elementi un 

elementu vērtības atbilst noteiktajam formātam. 

Ja ziņojums atbilst struktūrai, tad sistēma veic ziņojuma 

saglabāšanu ienākošo ziņojumu tabulā tā tālākai apstrādei.  

3.  
EMDAS nosūta sinhronu 

atbildi klienta sistēmai 

Ja ziņojuma saglabāšana un ierindošana notikusi veiksmīgi, 

klienta sistēmai nosūta atbildes kodu 202 (Dati saņemti un 

saglabāti tālākai apstrādei). 

Ja ziņojums neatbilst struktūrai vai ziņojuma saglabāšanas 

un ierindošanas tālākai apstrādei laikā notikusi kļūdu, 
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Solis Darbība Detalizēts apraksts 

klienta sistēmai nosūta atbildi ar kodu 400 un kļūdu 

sarakstu. 

4.  
EMDAS nosūta 

asinhronu atbildi klienta 

sistēmai, ja iesūtītais 

ziņojums bija veiksmīgs 

Ja biznesa validācijas bija veiksmīgas, tiek atgriezts 

ziņojums ar PUD MRN, statusu un citiem deklarācijas 

datiem. 

Ja biznesa validācijās tika fiksēta kļūda, tiek atgriezts 

ziņojums ar kļūdu sarakstu. 

3.2.2 Iesūtīto ziņojumu apstrāde 

Iesūtīto ziņojumu datu apstrādes procesa soļi apkopoti 4. tabulā. 

4. tabula. Iesūtīto ziņojumu apstrāde. 

Solis Soļa nosaukums Detalizēts apraksts 

1.  
EMDAS uzsāk ziņojuma 

apstrādi 

Sistēma izņem iesūtīto ziņojumu no rindas un uzsāk tā 

validēšanu. 

2.  
Izpilda biznesa 

validācijas 

Izpilda ziņojuma biznesa validācijas, kuras aprakstītas 4.5. 

nodaļā. 

Ja biznesa kļūdas nav konstatētas, tad pāriet pie ziņojumam 

atbilstošā 4.soļa. Ja validācijas rezultātā tiek konstatētas 

kļūdas, tad pāriet pie 3. soļa (katra ziņojuma 4.2. soļa 

apraksta). 

3.  
Sagatavo atbildi Veiksmīgas validācijas gadījumā, tiek atgriezts datu 

apstrādes rezultāts (TSD02). 

Validācijas kļūdu gadījumā – sistēma sagatavo atbildes 

ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām (TSD03), saglabā to 

izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu 

nodošanas uz klienta sistēmu rindā. Atsevišķs process izņem 

ziņojumu no rindas, izsauc iesūtītajā ziņojumā saņemto 

klienta sistēmas atzvana (callback) adresi un iesūta 

sagatavoto ziņojumu. Ja ziņojumu nav iespējams iesūtīt, 

ziņojums tiek atkārtoti ierindots vēlākai nosūtīšanai. 

TSD01 Pagaidu uzglabāšanas deklarācija  

4.  
Izpilda deklarācijas 

pieņemšanu 

Piešķir deklarācijai MRN (piemēram, 

20LV00024000001BU1, kas sastāv no gada, uzraudzības 

muitas iestādes un burtu/ciparu unikālās kombinācijas) 

piešķir statusu “Iesniegts”, “Kontrole” vai “Pieņemts” un 

saglabā deklarāciju datubāzē. 

4.1.  
Veiksmīgas validācijas 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD02 

Sagatavo PUD atbildes ziņojumu, saglabā to izejošo 

ziņojumu datubāzes tabulā, un ierindo ziņojumu nodošanai 

uz klienta sistēmu. 
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Solis Soļa nosaukums Detalizēts apraksts 

4.2.  
Validācijas rezultātā 

saņemtu kļūdu 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD03 

Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, 

saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo 

ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. 

TSD04 PUD izgūšanas pieprasījums 

4.  
Izpilda atbilstošo 

deklarāciju atlasi 

Atbilstoši iesūtītajam pieprasījumam veic Pagaidu 

uzglabāšanas deklarāciju atlasi. 

4.1.  
Veiksmīgas validācijas 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD02 

Sagatavo PU deklarācijas atbildes ziņojumu, saglabā to 

izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu 

nodošanai uz klienta sistēmu. 

4.2.  
Validācijas rezultātā 

saņemtu kļūdu 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD03 

Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, 

saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo 

ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. 

TSD05 Ziņojums PUD preču atrakstīšanai 

4.  
Izpilda preču 

atrakstīšanas 

pieprasījuma pieņemšanu 

Saglabā preču atrakstīšanas ierakstu un veic izmaiņas preces 

statusā, pārrēķina atlikušo PU deklarācijas preču daudzumu 

(svaru un vietu skaitu). 

4.1.  
Veiksmīgas validācijas 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta preču 

atrakstīšanas ziņojuma 

atbildes ziņojumu TSD02 

Sagatavo PUD statusa maiņas ziņojumu TSD02, saglabā to 

izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu 

nodošanai uz klienta sistēmu. 

4.2.  
Validācijas rezultātā 

saņemtu kļūdu 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD03 

Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, 

saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo 

ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. 

TSD06 Anulēšanas pieprasījuma ziņojums 

4.  
Izpilda anulēšanas 

pieprasījuma pieņemšanu 

Saglabā anulēšanas pieprasījumu datubāzē, uzstāda PU 

deklarācijai un deklarācijas precēm statusu “ Anulēšana 

pieprasīta” 
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Solis Soļa nosaukums Detalizēts apraksts 

4.1.  
Veiksmīgas validācijas 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta 

anulēšanas pieprasījuma 

atbildes ziņojumu TSD02 

Sagatavo PUD statusa maiņas ziņojumu (TSD02), saglabā 

to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu 

nodošanai uz klienta sistēmu. 

4.2.  
Validācijas rezultātā 

saņemtu kļūdu 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD03 

Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, 

saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo 

ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. 

TSD07 Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojums 

4.  
Izpilda atrakstīšanas datu 

dzēšanas pieprasījuma 

pieņemšanu 

Saglabā preču atrakstīšanas datu dzēšanas ierakstu un veic 

izmaiņas preces statusā, pārrēķina atlikušo PU deklarācijas 

preces bruto svaru un vietu skaitu. 

4.1.  
Veiksmīgas validācijas 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD02 

Sagatavo PUD statusa maiņas ziņojumu (TSD02), saglabā 

to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo ziņojumu 

nodošanai uz klienta sistēmu. 

4.2.  
Validācijas rezultātā 

saņemtu kļūdu 

gadījumā:  

EMDAS izveido un 

lietotājam nosūta atbildes 

ziņojumu TSD03 

Sagatavo atbildes ziņojumu ar biznesa validācijas kļūdām, 

saglabā to izejošo ziņojumu datubāzes tabulā un ierindo 

ziņojumu nodošanai uz klienta sistēmu. 

3.2.3 TSD02 sagatavošanas notikumi un TSD02 nosūtīšana 

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas apstrādes notikumi, pēc kuriem EMDAS iniciē caur 

programmisko saskarni saņemto PU deklarāciju statusa maiņas informācijas ziņojuma (TSD02) 

sagatavošanu un sagatavoto ziņojumu nosūtīšanu klienta sistēmai: 

• Veiksmīgu validāciju gadījumā tiek pabeigta deklarācijas sākotnējā apstrāde – 

iesniegšana; 

• Notiek deklarācijas statusa maiņa: 

o PUD tiek apstiprināta; 

o PUD tiek noraidīta; 

• Notiek izmaiņas preces atrakstīšanas datos: 

o Tiek iesniegts preces atrakstīšanas pieteikums; 

o Tiek apstiprināts preces atrakstīšanas pieteikums; 

o Tiek automātiski apstiprināts preces atrakstīšanas pieteikums; 

o Tiek noraidīts preces atrakstīšanas pieteikums; 

o Tiek iesniegts atrakstīšanas dzēšanas pieteikums; 

o Tiek apstiprināts atrakstīšanas dzēšanas pieteikums; 

o Tiek noraidīts atrakstīšanas dzēšanas pieteikums; 
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• Notiek izmaiņas deklarācijas anulēšanas pieprasījumos: 

o Tiek saņemts jauns anulēšanas pieprasījums; 

o Tiek apstiprināts anulēšanas pieprasījums; 

o Tiek noraidīts anulēšanas pieprasījums. 

 

Ja vienlaicīgi notiek vairāki notikumi, piemēram, mainās gan preces, gan deklarācijas statuss, tad tiek 

sagatavots viens TSD02 ziņojums. 

 

Pēc katra ziņojuma sagatavošanas izsauc iesūtīto klienta sistēmas atzvana (callback) adresi (aprakstīts 

4.4. sadaļā) un nosūta sagatavoto TSD02 ziņojumu, kurā iekļauti visas PUD un PUD preču dati. Ja 

ziņojumu nav iespējams iesūtīt, ziņojums tiek atlikts vēlākai nosūtīšanai. 

TSD02 ziņojuma struktūra aprakstīta 4.5.2. sadaļā. 
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4. Programmiskā saskarne 

4.1. Tehniskais raksturojums  

PUD programmiskajā saskarnē realizēti vairāki REST servisi, kuri nodrošina pagaidu uzglabāšanas 

deklarāciju: 

• datu saņemšanu un saglabāšanu; 

• datu validēšanu un kļūdu nosūtīšanu klientu sistēmām; 

• apstrādes procesa statusu nosūtīšanu klientu sistēmām; 

• anulēšanas pieprasījumu saņemšanu. 

Sekojošās nodaļās sniegts PUD programmiskās saskarnes servisu pārskats. 

4.2. Autentifikācija un autorizācija 

Klienta sistēmas (tehniskā) lietotāja autentificēšanu nodrošina atsevišķs EMDAS REST serviss  

https://emdas.vid.gov.lv/api/auth/public/external-login. 

Lietotāja autentifikāciju veic servisam ar POST metodi nosūtot šādus parametrus: 

• username – tehniskā lietotāja identifikatoru; 

• password – tehniskā lietotāja paroli; 

• systemCode – EMDAS apakšsistēmas kodu “PUD2”. 

Piemērs: 

curl -X POST “ https://emdas.vid.gov.lv/api/auth/public/external-login?username=username& 

password=pswd&systemCode=PUD2” -H  “accept: text/plain” 

 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 401 – neveiksmīga autentifikācija; 

• 200 – veiksmīga (autentifikācijas) izpilde. Kopā ar šo statusu tiek atgriezta arī uz stundu 

derīga piekļuves pilnvara (access token), kura minētās stundas laikā nodrošina piekļuvi PUD 

datu apmaiņas servisiem. Piekļuves pilnvaru jāiesūta minēto servisu pieprasījumos, to norādot 

atsevišķā pieprasījuma galvenes (header) parametrā “x-auth-at”. Beidzoties piekļuves 

pilnvaras derīgumam, klienta sistēmai tiek atgriezta kļūda 401 un jāveic atkārtota tehniskā 

lietotāja autentifikācija un jaunas pilnvaras iegūšana, izsaucot /api/auth/external-login 

servisu; 

• 500 – kļūda autentifikācijas pieprasījuma izpildē. 

4.3. Pielikumu datņu iesūtīšana 

Pielikumu failu augšupielādi nodrošina atsevišķs EMDAS REST serviss  

https://emdas.vid.gov.lv/api/storage/attachment. Lai Pagaidu uzglabāšanas deklarācijai iesūtītu 

pielikumus, tie vispirms jāiesūta EMDAS minētajam servisam, kurš atbildē atgriež iesūtītā faila 

identifikatoru. Faila identifikatoru pēc nepieciešamības norāda, piemēram, TSD01 attachment 

elementos. 

4.3.1 Ieejas parametri 
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Ziņojuma galvene (header): 

• x-auth-at – piekļuves pilnvara (pilnvara iegūšana aprakstīta 4.2. sadaļā); 

Ziņojuma dati (formData): 

• docNumber – dokumenta, kura kopija tika iesūtīta, numurs; 

• tin – iesniedzēja EORI; 

• file – datnes saturs binārā formā. 

4.3.2 Izejas parametri 

• 202 – dati saņemti un saglabāti. Kopā ar šo statusa kodu atgriež iesūtītā faila identifikatoru, 

kurš norādāms iesūtāmos ziņojumos. 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildu atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino elementu 

nosaukumiem, kļūdainām vērtībā, kļūdas aprakstu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 

4.4. Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datu apmaiņa 

Datu apmaiņa notiek izmantojot JSON formāta ziņojumus, kuru struktūra detalizēta aprakstīta šī 

dokumenta pielikuma datnē tsd-msg-api-doc.yaml. YAML datnes pārlūkošanai un saskarnes klienta 

programmatūras ģenerēšanai rekomendējam izmantot Swagger redaktoru, kurš pieejams vietnē 

https://editor.swagger.io. 

Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datu apmaiņai starp EMDAS un klienta sistēmām tiek izmantoti 

šādi REST servisi: 

• https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd01 – paredzēts EMDAS ienākošo 

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas ziņojumu TSD01 saņemšanai no klienta sistēmas; 

• https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd04 – paredzēts EMDAS ienākošo 

PU deklarāciju izgūšanas pieprasījuma ziņojumu TSD04 saņemšanai no klienta sistēmām; 

• https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd05 – paredzēts EMDAS ienākošo 

Preču atrakstīšanas ziņojumu TSD05 saņemšanai no klienta sistēmām; 

• https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd06 – paredzēts EMDAS ienākošo 

Anulēšanas pieprasījuma ziņojumu TSD06 saņemšanai no klienta sistēmām; 

• https://emdas.vid.gov.lv/api/tsdmsg/declaration/submitTsd07 – paredzēts EMDAS ienākošo 

Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu TSD07 saņemšanai no klienta sistēmām; 

• {callbackURL} – klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz iesūtīto pieprasījumu 

asinhrono atbilžu saņemšanai no EMDAS (izejošo TSD02 un TSD03 ziņojumu nosūtīšanai 

klienta sistēmai); 

4.4.1 REST servisi ziņojumu iesūtīšanai 

EMDAS serviss, kurš paredzēts pagaidu uzglabāšanas deklarācijas datu iesūtīšanai un nodrošina 

jaunas deklarācijas saņemšanu. REST servisu URI skatīt 4.4.sadaļā.  

4.4.1.1 Ieejas parametri 

Klienta sistēma servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

https://editor.swagger.io/
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Ziņojuma galvene (header): 

• uuid – klienta sistēmas vispārēji unikāls ziņojuma identifikators, kurš ģenerēts atbilstoši uuid 

ģenerēšanas pamatprincipiem un standartiem; 

• callbackUrl – klienta URL, kurā izvietots atzvana serviss; 

• x-auth-at – piekļuves pilnvara (pilnvara iegūšana aprakstīta 4.2. sadaļā); 

• userId – klienta EDS lietotāja vārds. Nepieciešams deklarācijas iesniedzēja autentificēšanai 

un autorizēšanai EDS; 

• userPsw – klienta EDS lietotāja parole. Nepieciešama deklarācijas iesniedzēja 

autentificēšanai un autorizēšanai EDS; 

• tin – pārstāvētā komersanta EORI; 

Ziņojuma saturs (body): 

• REST servisam atbilstošais iesūtamais ziņojums (aprakstīts 4.5. sadaļā). 

4.4.1.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 202 – dati saņemti un saglabāti tālākai apstrādei; 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildu atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino elementu 

nosaukumiem, kļūdainām vērtībā, kļūdas aprakstu; 

• 401 – lietotājam nav tiesību veikt ziņojumu iesūtīšanu, piemēram, piekļuves pilnvara nav 

derīga vai tā ir noilgusi; 

• 403 – lietotājam nav tiesību veikt pieprasīto darbību. Piemēra, piekļuves pilnvara ir derīga, 

bet tā nedod tiesības iesūtīt attiecīgo ziņojumu veidu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 

4.4.2 REST atzvana serviss 

Klienta sistēmas atzvana serviss, kurš paredzēts uz visu iesūtīto pieprasījumu asinhrono atbilžu 

saņemšanai no EMDAS. REST atzvana servisa URI skatīt 4.4.sadaļā. 

Ziņojumu nosūtīšana tiek veikta no fiksētām IP adresēm. 

Ja asinhronās atbildes ziņojuma nosūtīšana ir neveiksmīga, tad tā nosūtīšana tiek atkārtota 3 reizes ar 

5 minūšu intervālu.  

4.4.2.1 Ieejas parametri 

EMDAS klienta sistēmas servisam ar POST metodi nosūta šādus parametrus: 

Ziņojuma galvene (header): 

• uuid – uz EMDAS klienta sistēmas iesūtītais uuid, par kuru EMDAS sūta atbildes ziņojumu; 

Ziņojuma saturs (body): 

• TSD02 vai TSD03 ziņojums (aprakstīts 4.5.2., 4.5.3. sadaļā). 
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4.4.2.2 Izejas parametri 

Serviss sinhroni atgriež kādu no sekojošiem HTTP statusa kodiem: 

• 202 – dati veiksmīgi saņemti; 

• 400 – pieprasījums neatbilst struktūrai. Papildu atgriež kļūdu masīvu ar kļūdaino elementu 

nosaukumiem, kļūdainām vērtībā, kļūdas aprakstu; 

• 500 – Kļūda pieprasījuma izpildē. 

4.5. Ziņojumi 

Visi ziņojumi ir JSON formāta ziņojumi. Ziņojumu aprakstos izmantoti šādi apzīmējumi: 

Apzīmējums Apraksts 

R Obligāts 

O Neobligāts 

a4 teksta lauks, četrus simbolus garš teksts, kas nevar saturēt ciparus 

0..1 kardinalitāte, kā minimums lauks jānorāda 0 reizes, bet ne vairāk kā 

1 reizi 

1..1 kardinalitāte, kā minimums lauks jānorāda 1 reizi, bet ne vairāk kā 

1 reizi 

1..99 kardinalitāte, kā minimums lauks jānorāda 1 reizi, bet ne vairāk kā 

99 reizes 

an..10 līdz 10 simboliem garš skaitļa/teksta lauks – var saturēt gan skaitļus, 

gan ciparus 

n skaitļa lauks 

n6 skaitļa lauks, sešus simbolus garš vesels skaitlis 

n..15,2 skaitļa lauks, kopumā līdz 15 simboliem garš daļskaitlis, kur 

iespējami līdz 13 cipariem pirms komata un 2 cipari aiz komata 

KL1 validācija pret EMDAS esošo klasifikatoru, kas aprakstīts sadaļā 

4.5.8. 

#33140 validācijas kļūdas paziņojuma teksti apkopoti sadaļā 4.5.10. 

 



 

4.5.1 TSD01 – Pagaidu uzglabāšanas deklarācija 

4.5.1.1 Elementu apraksts 

Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

messagePrepDateTime Ziņojuma 

sagatavošanas 
datums/laiks 

 1..1 datetim

e 

R  Datuma piemērs:  

“2020-09-29T11:42:00Z” (pēc 
UTC +0) vai norādot laika zonu 

“2020-09-29T14:42:00+03:00” 

(vasaras laiks)  

 

tin Ziņojuma iesūtītāja 
EORI 

 1..1 an..17 R    

declaration Deklarācija  1..1 - R    

specificCircumstanceIndicator Īpašo apstākļu 

indikators 
11 04 000 

000 

0..1 an3 O Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Īpašo apstākļu indikators” vērtība “G9” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 
 

 KL28 

lrn Lokālās atsauces 

numurs 
12 09 000 

000 

1..1 an..22 R Validācijas nosacījums: TSD002 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “LRN” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

 

Validācijas nosacījums: TSD010 

#33024 Lauka “{%1%}” vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet 

citu uzskaites numuru! 

Piemēram: Lauka “LRN” vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet 

citu uzskaites numuru! 

   

declarantSubmit Iesniedzējs  1..1   R      

- identificationNumber Iesniedzēja EORI  1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Iesniedzēja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

  

  

- communication Kontaktinformācija  0..9   O      

-- identifier Identifikators  1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003    



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata.. 

Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi 

komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu 

 

 

 17 
 

Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

-- type Veids  1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

declarant Deklarētājs 13 05 000 

000 

1..1   R      

- identificationNumber Deklarētāja EORI 13 05 017 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Deklarētāja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 

Validācijas nosacījums: TSD035 

#33001 Ja nav norādīta netiešā pārstāvība, tad deklarētāja EORI 

jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēja EORI. 

 
 

- communication Kontaktinformācija 13 05 029 

000 

0..9   O      

-- identifier Identifikators 13 05 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

-- type Veids 13 05 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

representative Pārstāvis 13 06 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD005 

#33002 Pārstāvis obligāts, ja ir norādīta tiešā vai netiešā 

pārstāvība. Pretējā gadījumā aili aizpildīt ir liegts! 

   

- identificationNumber Pārstāvja EORI 13 06 017 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Pārstāvja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!  

 

Validācijas nosacījums: TSD050 

#33003 Pārstāvim jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēju. 

 
 

- communication Kontaktinformācija 13 06 029 

000 

0..9   O      

-- identifier Identifikators 13 06 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

-- type Veids 13 06 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

representativeStatus Pārstāvja statusa 

kods 
13 06 030 

000 

1..1 n1 R Validācijas nosacījums: TSD053 

#33053 Pārstāvības veida kods var būt “1”, “2” vai “3”. 

Atļautās vērtības: 

1 – Bez pārstāvības 

2 – Tiešā pārstāvība 

3 – Netiešā pārstāvība 

 

locationOfGoods Preču atrašanās 

vieta 
16 15 000 

000 

1..1 an..44 R Validācijas nosacījums: TSD006 

#33047 Norādīta nekorekta preču atrašanās vieta, kas neatbilst 

noteiktajam formātam vai klasifikatoram! 

Iesūta atrašanās vietas 
identifikatoru. Identifikatora 

formāts atbilstoši iepriekšējam 

dokumentam. Piemēram: 
 

IKD – “A-V-XXXXXXXX-

  



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata.. 

Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi 

komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu 

 

 

 19 
 

Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33058 Preču atrašanās vietu ar vietas kodu “A” var norādīt 

tikai, ja iepriekšējā procedūra ir “N355”! 

#33059 Preču atrašanās vietu ar vietas kodu “C” var norādīt 

tikai, ja iepriekšējā procedūra ir tranzīts! 

#33060 Preču atrašanas vietai ar vietas kodu “C” obligāti jābūt 

pievienotam pavaddokumentam ar kodu “C522” vai “C520”! 

#33061 Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā muitas 

iestādes atrašanās vieta neatbilst klasifikatoram! 

#33062 Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā 
noliktavas identifikācija nav vienāda ar atļaujas datos 

norādīto! 

#33063 Preču atrašanās vietas kodā nav norādīta atrašanās 

vietas adrese! 
 

XXX” (adrese pie MKP)  

 

Tranzīta deklarācija – 1) Ja to 

noslēdz atzītais saņēmējs  “C-
X-XXXXXXXXXXXXX-X” (no 

ACE vai ACT atļaujas ailes 

“4/8 Preču atrašanās vietas”, 
piemēram C-X-

LV50000000000-1). Pie 

pavaddokumentiem jānorāda 
viens no diviem dokumentiem: 

C522 (ACE atļauja tranzītam) 

vai C520 (ACT atļauja 
TIRam). 2)  ja tranzīta 

deklarāciju noslēdz standarta 

kārtībā, tad “A-V-
XXXXXXXX-X” (adrese pie 

MKP). 

Brīvā zona - atrašanās vietas 
identifikators “X-Y-BZ 

CCCCCC” 

additionalInformation Papildu 

informācija 
12 02 000 

000 

0..99   O 
 

   

- code Papildu 

informācijas veida 

kods 

12 02 008 

000 

1..1 an5 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Papildu informācijas veida kods” vērtība 

“1” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL25 

- text Papildu 

informācija 
12 02 009 

000 

0..1 an..512 O      

supportingDocument Pavaddokuments 12 03 000 

000 

0..99   O Validācijas nosacījums: TSD020 

#33008 Lauks “{%1%}” ir obligāts, jo tas nav norādīts katrā 

sūtījumā. 

Piemērs: Lauks “Pavaddokuments” ir obligāts, jo tas nav 

norādīts katrā sūtījumā 

Validācijas nosacījums: TSD078 

#33056 Norādītais atzītā saņēmēja sertifikāts nav derīgs! 

Lauks ir jānorāda obligāti vai 
nu deklarācijas līmenī, vai nu 

katra sūtījuma līmenī. 

Pieļaujams vienlaicīgi norādīt 

gan deklarācijas līmenī, gan 

sūtījuma līmenī. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

- referenceNumber Pavaddokumenta 

numurs 
12 03 001 

000 

1..1 an..70 R 
 

   

- type Pavaddokumenta 

kods 
12 03 002 

000 

1..1 an4 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Dokumenta kods” vērtība “1111” nesakrīt 

ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL24 

- attachment Pielikums  0..1 an..100 O Validācijas nosacījums: TSD055 

#33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! 

Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” 

neeksistē!  

   

additionalReference Īpašie atsauces 

kodi (TARIC) 
12 04 000 

000 

0..99   O  Lauku vienlaicīgi var aizpildīt 

gan deklarācijas līmenī, gan 

sūtījuma līmenī. Bet, ja kods 
ir norādīts sūtījuma līmenī, to 

nevar norādīt deklarācijas 

līmenī. 

  

- type Īpašās atsauces 

kods 
12 04 002 

000 

1..1 an4 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Īpašās atsauces kods” vērtība “1111” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!  

 

Validācijas nosacījums: TSD007 

#33006 Īpašās atsauces kods “{%1%}” ir norādīts sūtījuma 

līmenī. 

Piemērs: Īpašās atsauces kods ‘A123’ ir norādīts sūtījuma 

līmenī. 

 KL23 

referenceNumberUcr Atsauces numurs / 

UCR 
12 08 000 

000 

0..1 an..35 O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33007 Lauku “{%1%}” ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju 

vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

Piemērs: Lauku “Atļaujas numurs / UCR” ir atļauts aizpildīt 

uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās 

vienlaicīgi. 

Lauks nav obligāts. Ja to 

aizpilda sūtījuma līmenī, tad 
nevar aizpildīt deklarācijas 

līmenī. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

voyageNumber Reisa numurs  0..1 an..10 O      

consignor Nosūtītājs 13 02 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33007 Lauku “{%1%}” ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju 

vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

Piemērs: Lauku “Nosūtītājs” ir atļauts aizpildīt uz visu 

deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi.  

 

Validācijas nosacījums: TSD020 

#33008 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts, jo tas nav norādīts 

sūtījumā. 

Piemērs: Lauks “Nosūtītājs” ir obligāts, jo tas nav norādīts 

sūtījumā. 

Lauks ir obligāts deklarācijas 

līmenī vai katra sūtījuma 
līmenī. Vienlaicīgi nevar būt 

norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 

  

- name Nosaukums 13 02 016 

000 

0..1 an..70 O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku 

“Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 

   

- identificationNumber Nosūtītāja EORI 13 02 017 

000 

0..1 an..17 O Validācijas nosacījums: TSD079 

#33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas 

personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams 

izveidot ADHOC! 

Piemērs: Norādītais “LV11111111111” neatbilst fiziskas 

personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav 

iespējams izveidot ADHOC! 

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Jānorāda EORI vai 

Nosaukums un Adrese 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Lauka “Nosūtītāja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

- address Adrese 13 02 018 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku “Adrese” 

aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Adrese” ir obligāts. 

   

-- street Ielas nosaukums 13 02 018 

023 

1..1 an..70 R      

-- streetAdditionalLine Ielas nosaukums 

(papildu rinda) 
13 02 018 

024 

0..1 an..70 O      

-- number Mājas numurs 13 02 018 

025 

1..1 an..35 R      

-- poBox Pasta kastīte 13 02 018 

026 

0..1 an..70 O      

-- subDivision Apgabals 13 02 018 

027 

0..1 an..35 O      

-- country Valsts 13 02 018 

020 

1..1 a2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

 KL10 

-- postcode Pasta indekss 13 02 018 

021 

1..1 an..17 R      

-- city Pilsēta 13 02 018 

022 

1..1 an..35 R      

- communication Kontaktinformācija 13 02 029 

000 

0..9   O      



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata.. 

Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi 

komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu 

 

 

 23 
 

Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

-- identifier Identifikators 13 02 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

-- type Veids 13 02 029 

002 
1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

consignee Saņēmējs 13 03 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33007 Lauku ‘{%1%}’ ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju 

vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

Piemērs: Lauku “Saņēmējs” ir atļauts aizpildīt uz visu 

deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi.  

 

Validācijas nosacījums: TSD020 

#33008 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts, ja nav norādīts katrā 

sūtījumā. 

Piemērs: Lauks “Saņēmējs” ir obligāts, ja nav norādīts katrā 

sūtījumā. 

Lauks ir obligāts deklarācijas 

līmenī vai katra sūtījuma 

līmenī. Vienlaicīgi nevar būt 
norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 

  

- name Nosaukums 13 03 016 

000 

0..1 an..70 O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Saņēmēja EORI”, tādēļ lauku 

“Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 

   

- identificationNumber Saņēmēja EORI 13 03 017 

000 

0..1 an..17 O Validācijas nosacījums: TSD079 Jānorāda EORI vai 

Nosaukums un Adrese 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas 

personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams 

izveidot ADHOC! 

Piemērs: Norādītais “LV11111111111” neatbilst fiziskas 

personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav 

iespējams izveidot ADHOC! 

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Saņēmēja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

- address Adrese 13 03 018 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Saņēmēja EORI”, tādēļ lauku 

“Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 

   

-- street Ielas nosaukums 13 03 018 

023 

1..1 an..70 R      

-- streetAdditionalLine Ielas nosaukums 

(papildu rinda) 
13 03 018 

024 

0..1 an..70 O      

-- number Mājas numurs 13 03 018 

025 

1..1 an..35 R      

-- poBox Pasta kastīte 13 03 018 

026 

0..1 an..70 O      

-- subDivision Apgabals 13 03 018 

027 

0..1 an..35 O      

-- country Valsts 13 03 018 

020 

1..1 an2 R Validācijas nosacījums: TSD001  KL10 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

-- postcode Pasta indekss 13 03 018 

021 

1..1 an..17 R      

-- city Pilsēta 13 03 018 

022 

1..1 an..35 R      

- communication Kontaktinformācija 13 03 029 

000 

0..9   O      

-- identifier Identifikators 13 03 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

-- type Veids 13 03 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

notifyParty Informējamās 

personas 
13 13 000 

000 

0..9   O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33007 Lauku ‘{%1%}’ ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju 

vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

Piemērs: Lauku “Informējamās personas” ir atļauts aizpildīt 
uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās 

vienlaicīgi.  

 

Validācijas nosacījums: TSD022 

#33025 Sarakstā “{%1%}” ievadīti vairāki vienādi ieraksti! 

Piemērs: Sarakstā “Informējamās personas” ievadīti vairāki 

vienādi ieraksti! 

Lauku iespējams norādīt vai 
nu deklarācijas līmenī vai nu 

sūtījuma līmenī, bet ne abos 

vienlaicīgi. 

 

  

- identificationNumber Informējamās 

personas EORI 
13 13 017 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001  
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Informējamās personas EORI” vērtība 

“40001112223” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

- communication Kontaktinformācija 13 13 029 

000 

0..9   O      

-- identifier Identifikators 13 13 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

-- type Veids 13 13 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

additionalSupplyChainActor Papildu piegādes 

ķēdes dalībnieks 
13 14 000 

000 

0..99   O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33007 Lauku ‘{%1%}’ ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju 

vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

Piemērs: Lauku “Papildu piegādes ķēdes dalībnieks” ir 

atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne 

abās vietās vienlaicīgi. 

Lauku iespējams norādīt vai 

nu deklarācijas līmenī vai nu 
sūtījuma līmenī, bet ne abos 

vienlaicīgi. 

 

  

- role Funkcijas kods 13 14 031 

000 

1..1 a..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Funkcijas kods” vērtība “073” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL14 

- identificationNumber Dalībnieka 

identifikācijas 

numurs 

13 14 017 

000 

1..1 an..17 R 
 

 
 

placeOfLoading Iekraušanas vieta 16 13 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33007 Lauku ‘{%1%}’ ir atļauts aizpildīt uz visu deklarāciju 

vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

Lauks vienlaicīgi nevar būt 
norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Lauku “Iekraušanas vieta” ir atļauts aizpildīt uz visu 

deklarāciju vai katrā sūtījumā, bet ne abās vietās vienlaicīgi. 

- unLocode Iekraušanas vietas 

kods 
16 13 036 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Iekraušanas vietas kods” vērtība “AAA123” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL19 

- country Iekraušanas valsts 16 13 020 

000 

1..1 a2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Iekraušanas valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL10 

- location Iekraušanas vieta 16 13 037 

000 

1..1 an..35 R      

placeOfUnloading Izkraušanas vieta 16 14 000 

000 

0..1   O 
 

   

- unLocode Izkraušanas vietas 

kods 
16 14 036 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Izkraušanas vietas kods” vērtība “AAA123” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL19 

- country Izkraušanas valsts 16 14 020 

000 

1..1 a2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Izkraušanas valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL10 

- location Izkraušanas vieta 16 14 037 

000 

1..1 an..35 R      

totalGrossMass Kopējais bruto 

svars 
18 03 000 

000 

0..1 n..16,6 O Validācijas nosacījums: TSD012 

#33010 Lauka ‘{%1%}’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs 

norādītā “{%2%}” lauku summu. 

Ja tiek iesūtīta vērtība, tad 

validē pret visu preču summu.  
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Lauka “Kopējais bruto svars” vērtībai jāsakrīt ar 

visās precēs norādītā “Bruto svars” lauku summu.  

 

Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 

totalNetMass Kopējais neto 

svars 
 0..1 n..16,6 O Validācijas nosacījums: TSD013 

#33010 Lauka ‘{%1%}’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs 

norādītā “{%2%}” lauku summu. 

Piemērs: Lauka “Kopējais neto svars” vērtībai jāsakrīt ar 

visās precēs norādītā “Neto svars” lauku summu.  

 

Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 

Ja tiek iesūtīta vērtība, tad 

validē pret visu preču summu.  

 

  

totalValue Kopējā vērtība  0..1 n..16,2 O Validācijas nosacījums: TSD056 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Kopējā vērtība” ir obligāts! 

 

Validācijas nosacījums: TSD014 

#33010 Lauka ‘{%1%}’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs 

norādītā “{%2%}” lauku summu. 

Piemērs: Lauka “Kopējā vērtība” vērtībai jāsakrīt ar visās 

precēs norādītā “Vērtība” lauku summu.  

 

Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.01; Max: 99999999999999; Precizitāte: 0.01 

Ja tiek iesūtīta vērtība, tad 

validē pret visu preču summu. 

Ja precēs norādītās preču 

vērtības ir atšķirīgās valūtās, 

vai kādai precei valūta nav 
norādīta, tad lauku “Kopējā 

vērtība” aizpildīt nedrīkst.  

 

  

currency Valūta  0..1 a..3 O Validācijas nosacījums: TSD057 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Valūta” ir obligāts. 

Lauks obligāts, ja norādīts 

lauks “Kopējā vērtība". 

KL11 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Valūta” vērtība “EEK” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem!  

 

Validācijas nosacījums: TSD015 

#33011 Valūtai jāsakrīt ar preču ierakstos norādīto valūtu 

Ja lauku norāda, visās precēs 

norādītajai preču valūtai 

jāsakrīt ar šajā laukā norādīto.   

 

totalAllegedDebt Kopējais parāds, 

kas var rasties 
 0..1 n..16,2 O Validācijas nosacījums: TSD016 

#33010 Lauka ‘{%1%}’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs 

norādītā “{%2%}” lauku summu. 

Piemērs: Lauka “Kopējais parāds, kas var rasties” vērtībai 

jāsakrīt ar visās precēs norādītā “Parāds, kas var rasties” 

lauku summu.  

 

Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.01; Max: 99999999999999; Precizitāte: 0.01 

Ja tiek iesūtīta vērtība, tad 

validē pret visu preču summu.  

 

  

arrivalTransportMeans Ierašanās 

transporta līdzeklis 
19 06 000 

000 

1..1   R      

- typeOfIdentification Transporta līdzekļa 

veids 
19 06 061 

000 

1..1 n2 R Validācija pret klasifikatoru 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Transporta līdzekļa veids” vērtība “ZY” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL16 

- identificationNumber Transporta līdzekļa 

identifikācijas 

numurs 

19 06 017 

000 

1..1 an..35 R      

transportEquipment Transporta 

aprīkojums 
19 07 000 

000 

0..99   O Validācijas nosacījums: TSD008 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Lauks vienlaicīgi nevar būt 
norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Transporta aprīkojums”, to 

drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne 

abos!  

- containerIdentificationNumber Konteinera 

identifikācijas 

numurs 

19 07 063 

000 

1..1 an..17 R      

- containerPackedStatus Konteinera 

iepakojuma statuss 
19 07 065 

000 

1..1 an..3 R Validācija pret klasifikatoru 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Transporta iepakojuma statuss” vērtība “1” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL17 

seal Plombas 19 10 000 

000 

0..1   O 
 

Lauku var vienlaicīgi norādīt 
gan deklarācijas līmenī, gan 

sūtījuma līmenī. 

  

- numberOfSeals Plombu skaits 19 10 068 

000 

1..1 n..4 R Validācijas nosacījums: TSD017 

#33012 Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto 

plombu identifikatoru skaitu (norādītas {%1%} plombas un 

uzrādīti {%2%} plombu identifikatori). 

Piemēram: Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar 

norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas 10 plombas 

un uzrādīti 9 plombu identifikatori). 

   

- identifier Plombas 

identifikators 
19 10 015 

000 

1..99 an..20 R Validācijas nosacījums: TSD038 

#33025 Sarakstā norādītās vērtības nevar atkārtoties 

   

authData Atļauja  1..1   R Validācijas nosacījums: TSD062 

#33050 Nav norādīti atļauju dati!  

   

- authHolder Atļaujas turētājs  1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Atļaujas turētājs” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!  

 

Validācijas nosacījums: TSD037 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33013 Norādītais atļaujas turētājs nesakrīt ar deklarācijas 

iesniedzēju 

- authNumber Atļaujas numurs 16 15 052 

000 

0..1 an..35 O Validācijas nosacījums: TSD042 

#33014 Lauks ‘{%1%}’ ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē 

vairākas derīgas vērtības. 

Piemērs: Lauks “Atļaujas numurs” ir jāaizpilda obligāti, jo 

eksistē vairākas derīgas vērtības. 

 

Validācijas nosacījums: TSD063 

#33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! 

 

Validācijas nosacījums: TSD061 

#33052 Atļaujā norādītie galvojuma dati nav derīgi! 

Galvojuma informācija tiek 

ielasīta no atļaujas datiem un 

tie nav atsevišķi jāiesūta. 

 

- warehouseType Noliktavas 

identifikācijas 

veids 

12 11 002 

000 

1..1 a1 R Validācijas nosacījums TSD049 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Noliktavas identifikācijas veids” vērtība “T” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

Iesniedzot PU deklarāciju, 

vienmēr jānorāda vērtība “V". 

 

- warehouseIdentifier Noliktavas 

identifikācija 
12 11 015 

000 

0..1 an..35 O Validācijas nosacījums: TSD040 

#33014 Lauks ‘{%1%}’ ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē 

vairākas derīgas vērtības. 

Piemērs: Lauks “Noliktavas identifikācijas” ir jāaizpilda 

obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. 

 

Validācijas nosacījums: TSD063 

#33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! 

   

- storageLocationOfGoods Preču uzglabāšanas 

vieta 
 0..1 an..250 O Validācijas nosacījums: TSD041 

#33014 Lauks ‘{%1%}’ ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē 

vairākas derīgas vērtības. 

Piemērs: Lauks “Preču uzglabāšanas vieta” ir jāaizpilda 

obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

 

Validācijas nosacījums: TSD063 

#33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! 

- supervisingCustomsOffice Uzraudzības 

muitas iestāde 
17 10 001 

000 

0..1 an8 O Validācijas nosacījums: TSD041 

#33014 Lauks ‘{%1%}’ ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē 

vairākas derīgas vērtības. 

Piemērs: Lauks “Uzraudzības muitas iestāde” ir jāaizpilda 

obligāti, jo eksistē vairākas derīgas vērtības. 

 

Validācijas nosacījums: TSD063 

#33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi! 

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Uzraudzības muitas iestāde” vērtība 

“LV001” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 
 

consignment Sūtījums  1..9999   R Validācijas nosacījums: TS018 

#33026 Jānorāda vismaz viens ieraksts 

Maksimālais ierakstu skaits ir 

atkarīgs no kopējā preču 

skaita deklarācijā. 

 

  

- previousDocument Iepriekšējais 

dokuments 
12 01 000 

000 

0..99   O Validācijas nosacījums: TSD019 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Iepriekšējais dokuments” ir obligāts. 

Validācijas nosacījums: TSD060 

#33048 Vienas PUD ietvaros drīkst norādīt vienādus 

iepriekšējo procedūru veidus!  

Obligāts visos gadījumos, 

izņemot ja iesniedzējs ir 

Latvijas pasts un iesniegšana 
līdz 

15.03.2021.(konfigurējams 

datums) 

 

  

-- referenceNumber Iepriekšējā 

dokumenta numurs 
12 01 001 

000 

1..1 an..70 R      

-- type Iepriekšējā 

dokumenta kods 
12 01 002 

000 

1..1 an4 R Validācijas nosacījums: TSD001  KL22 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Dokumenta kods” vērtība “N0777” nesakrīt 

ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

-- goodsItemIdentifier Preces kārtas 

numurs 
12 01 007 

000 

1..1 n..5 R      

- additionalInformation Papildu 

informācija 
12 02 000 

000 

0..99   O      

-- code Papildu 

informācijas veida 

kods 

12 02 008 

000 

1..1 an5 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Papildu informācijas veida kods” vērtība 

“ABC12” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL25 

-- text Papildu 

informācija 
12 02 009 

000 

0..1 an..512 O      

- supportingDocument Pavaddokuments 12 03 000 

000 

0..99   O 
 

Aile ir jānorāda obligāti –  vai 
nu deklarācijas līmenī vai katra 

sūtījuma līmenī. 

Pieļaujams vienlaicīgi norādīt 
gan deklarācijas līmenī, gan 

sūtījuma līmenī. 

  

-- type Pavaddokumenta 

kods 
12 03 002 

000 

1..1 an4 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Dokumenta kods” vērtība “N0777” nesakrīt 

ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL24 

-- referenceNumber Pavaddokumenta 

numurs 
12 03 001 

000 

1..1 an..70 R      

-- attachment Pielikums  0..1 an..100 O  Validācijas nosacījums: TSD055 

#33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! 

Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” 

neeksistē!  
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

- additionalReference Īpašie atsauces 

kodi (TARIC) 
12 04 000 

000 

0..99   O      

-- type Īpašais atsauces 

kods 
12 04 002 

000 

1..1 an4 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Īpašās atsauces kods” vērtība “N0777” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

Lauku vienlaicīgi var aizpildīt 
gan deklarācijas līmenī, gan 

sūtījuma līmenī. Bet, ja kods ir 

norādīts sūtījuma līmenī, to 

nevar norādīt deklarācijas 

līmenī. 

KL23 

- transportDocument Transporta 

dokuments 
12 05 000 

000 

1..1   R     

-- type Transporta 

dokumenta kods 
12 05 002 

000 

1..1 an4 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Dokumenta kods” vērtība “N0777” nesakrīt 

ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL12 

-- referenceNumber Transporta 

dokumenta numurs 
12 05 001 

000 

1..1 an..70 R      

-- attachment Pielikums  0..1 an..100 O Validācijas nosacījums: TSD055 

#33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! 

Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” neeksistē!  

   

- referenceNumberUcr Atsauces numurs / 

UCR 
12 08 000 

000 

0..1 an..35 O Validācijas nosacījums: TSD021 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Atsauces numurs / UCR”, to 

drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne 

abos!  

   

- consignor Nosūtītājs 13 02 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD021 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Nosūtītājs”, to drīkst norādīt 
vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!  

Lauks ir obligāts deklarācijas 
līmenī vai katra sūtījuma 

līmenī. Vienlaicīgi nevar būt 

norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 

  

-- name Nosaukums 13 02 016 

000 

0..1 an..70 O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku 

“Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 

-- identificationNumber Nosūtītāja EORI 13 02 017 

000 

0..1 an..17 O Validācijas nosacījums: TSD079 

#33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas 
personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams 

izveidot ADHOC! 

Piemērs: Norādītais “LV11111111111” neatbilst fiziskas 
personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav 

iespējams izveidot ADHOC! 

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Nosūtītāja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

Jānorāda EORI vai 

Nosaukums un Adrese 

 

-- address Adrese 13 02 018 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku “Adrese” 

aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 

   

--- street Ielas nosaukums 13 02 018 

023 

1..1 an..70 R      

--- streetAdditionalLine Ielas nosaukums 

(papildu rinda) 
13 02 018 

024 

0..1 an..70 O      
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

--- number Mājas numurs 13 02 018 

025 

1..1 an..35 R      

--- poBox Pasta kastīte 13 02 018 

026 

0..1 an..70 O      

--- subDivision Apgabals 13 02 018 

027 

0..1 an..35 O      

--- country Valsts 13 02 018 

020 

1..1 an2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

 KL10 

--- postcode Pasta indekss 13 02 018 

021 

1..1 an..17 R      

--- city Pilsēta 13 02 018 

022 

1..1 an..35 R      

-- communication Kontaktinformācija 13 02 029 

000 

0..9   O      

--- identifier Identifikators 13 02 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

--- type Veids 13 02 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

- consignee Saņēmējs 13 03 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD021 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Saņēmējs”, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos!  

Lauks ir obligāts deklarācijas 

līmenī vai katra sūtījuma 
līmenī. Vienlaicīgi nevar būt 

norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

-- name Nosaukums 13 03 016 

000 

0..1 an..70 O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Saņēmēja EORI”, tādēļ lauku 

“Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 

   

-- identificationNumber Saņēmēja EORI 13 03 017 

000 

0..1 an..17 O Validācijas nosacījums: TSD079 

#33057 Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas 

personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams 

izveidot ADHOC! 

Piemērs: Norādītais “LV11111111111” neatbilst fiziskas 

personas personas kodam vai tehnisku iemeslu dēļ nav 

iespējams izveidot ADHOC! 

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Saņēmēja EORI” vērtība “40001112223” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

Jānorāda EORI vai 

Nosaukums un Adrese 

 

-- address Adrese 13 03 018 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD033 

#33030 Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir 

aizliegts! 

Piemērs: Ir norādīts “Saņēmēja EORI”, tādēļ lauku “Adrese” 

aizpildīt ir aizliegts!  

 

Validācijas nosacījums: TSD011 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Nosaukums” ir obligāts. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

--- street Ielas nosaukums 13 03 018 

023 

1..1 an..70 R      

--- streetAdditionalLine Ielas nosaukums 

(papildu rinda) 
13 03 018 

024 

0..1 an..70 O      

--- number Mājas numurs 13 03 018 

025 

1..1 an..35 R      

--- poBox Pasta kastīte 13 03 018 

026 

0..1 an..70 O      

--- subDivision Apgabals 13 03 018 

027 

0..1 an..35 O      

--- country Valsts 13 03 018 

020 

1..1 an2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

 KL10 

--- postcode Pasta indekss 13 03 018 

021 

1..1 an..17 R      

--- city Pilsēta 13 03 018 

022 

1..1 an..35 R      

-- communication Kontaktinformācija 13 03 029 

000 

0..9   O      

--- identifier Identifikators 13 03 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

--- type Veids 13 03 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

- notifyParty Informējamās 

personas 
13 13 000 

000 

0..9   O Validācijas nosacījums: TSD023 Ja aili norāda, to iespējams 
iesniegt deklarācijas līmenī vai 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Informējamās personas”, to 
drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne 

abos! 
 

Validācijas nosacījums: TSD022 

#33025 Sarakstā “{%1%}” ievadīti vairāki vienādi ieraksti! 

Piemērs: Sarakstā “Informējamās personas” ievadīti vairāki 

vienādi ieraksti! 

katra sūtījuma līmenī, bet ne 

abos līmeņos vienlaicīgi.  

-- identificationNumber Informējamās 

personas EORI 
13 13 017 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Informējamās personas EORI” vērtība 

“40001112223” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 
 

-- communication Kontaktinformācija 13 13 029 

000 

0..9   O      

--- identifier Identifikators 13 13 029 

015 

1..1 an..512 R Validācijas nosacījums: TSD003 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

Piemēram: Lauka “Identifikators” formāts neatbilst 

paredzētajam formātam! 

   

--- type Veids 13 13 029 

002 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Veids” vērtība “1” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Klasifikatora vērtības:  

“EM” – e-pasta adrese; 

“TE” – tālruņa numurs. 

KL13 

- additionalSupplyChainActor Papildu piegādes 

ķēdes dalībnieks 
13 14 000 

000 

0..99   O Validācijas nosacījums: TSD023 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Papildus piegādes ķēdes 

dalībnieks”, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu 

sūtījuma datos, bet ne abos! 

Aili var norādīt vai nu 

deklarācijas līmenī, vai nu 
sūtījuma līmenī, bet ne abos 

līmeņos vienlaicīgi. 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

-- role Funkcijas kods 13 14 031 

000 

1..1 an..3 R      

-- identificationNumber Dalībnieka 
identifikācijas 

numurs 

13 14 017 

000 

1..1 an..17 R 
 

 
 

- placeOfLoading Iekraušanas vieta 16 13 000 

000 

0..1   O Validācijas nosacījums: TSD023 

#33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Iekraušanas vieta”, to drīkst 

norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Aili var norādīt vai nu 

deklarācijas līmenī, vai nu 
sūtījuma līmenī, bet ne abos 

līmeņos vienlaicīgi. 

  

-- unLocode Iekraušanas vietas 

kods 
16 13 036 

000 

1..1 an..17 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Iekraušanas vietas kods” vērtība “ABC123” 

nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL19 

-- country Iekraušanas valsts 16 13 020 

000 

1..1 a2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Iekraušanas valsts” vērtība “ZY” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL10 

-- location Iekraušanas vieta 16 13 037 

000 

1..1 an..35 R      

- transportEquipment Transporta 

aprīkojums 
19 07 000 

000 

0..99   O #33004 Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai 

nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

Piemērs: Ja tiek aizpildīts lauks ”Transporta aprīkojums”, to 
drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma datos, bet ne 

abos! 

Lauks vienlaicīgi nevar būt 

norādīts gan deklarācijas 

līmenī, gan sūtījuma līmenī. 

  

-- containerIdentificationNumber Konteinera 

identifikācijas 

numurs 

19 07 063 

000 

1..1 an..17 R      

-- containerPackedStatus Konteinera 

iepakojuma statuss 
19 07 065 

000 

1..1 an..3 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

 KL17 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Lauka “Konteinera iepakojuma statuss” vērtība 

“A23” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

- seal Plombas 19 10 000 

000 

0..1   O      

-- numberOfSeals Plombu skaits 19 10 068 

000 

1..1 n..4 R Validācijas nosacījums: TSD017 

#33012 Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto 
plombu identifikatoru skaitu (norādītas {%1%} plombas un 

uzrādīti {%2%} plombu identifikatori). 

Piemēram: Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar 
norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas 10 plombas 

un uzrādīti 9 plombu identifikatori). 

   

-- identifier Plombas 

identifikators 
19 10 015 

000 

0..99 an..20 R Validācijas nosacījums: TSD038 

#33025 Sarakstā norādītās vērtības nevar atkārtoties 

   

- receptacleIdentificationNumber Tvertnes 

identifikācijas 

numurs 

19 11 000 

000 

0..99 an..35 O      

- item Prece  1..99   R Validācijas nosacījums: TSD024 

#33015 Pārsniegts pieļaujamais preču skaits {%3%} 

(iesniegtais preču skaits – ‘{%1%}’, limits – “{%2%}”). 

Piemērs: Pārsniegts pieļaujamais preču skaits deklarācijā 

(iesniegtais preču skaits – 10012, limits – 9999). 

Maksimālais kopējais preču 

skaits deklarācijā – 9999 

 

  

--goodsItemNumber Preces kārtas 

numurs 
11 03 000 

000 

1..1 n..5 R Validācijas nosacījums: TSD025 

#33017 Preces kārtas numurs ‘{%1%}’ nav unikāls. 

Piemērs: Preces kārtas numurs “5” nav unikāls. 

   

--descriptionOfGoods Preces apraksts 18 05 000 

000 

0..1 an..512 O Validācijas nosacījums: TSD030 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Preces apraksts” ir obligāts. 

Obligāts, ja nav norādīts 

preces kods 

 

  

-- commodityCode Preces kods 18 09 000 

000 

0..1   O 
 

   

--- 

harmonizedSystemSubHeadingCode 

Preces HS kods 18 09 056 

000 

1..1 an6 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Obligāts, ja nav norādīts 

preces apraksts 

 

KL2 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Piemērs: Lauka “Preces HS kods” vērtība “123456” nesakrīt 

ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

--- combinedNomenclatureCode Preces KN kods 18 09 057 

000 

0..1 an2 O Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Preces KN kods” vērtība “01” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

Atļauts norādīt tikai, ja ir 

norādīts preces kategorijas 

kods. 

 

KL2 

--grossMass Bruto svars 18 04 000 

000 

1..1 n..16,6 R Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 

   

--netMass Neto svars 18 01 000 

000 

0..1 n..16,6 O Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.000001; Max: 9999999999; Precizitāte: 0.000001 

   

--value Vērtība 14 14 014 

000 

0..1 n..16,2 O Validācijas nosacījums: TSD027 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Vērtība” ir obligāts.  

 

Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.01; Max: 99999999999999; Precizitāte: 0.01 

Obligāts, ja Valūta ir norādīta 

 

  

--currency Valūta 14 14 012 

000 

0..1 a3 O Validācijas nosacījums: TSD028 

#33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts. 

Piemērs: Lauks “Valūta” ir obligāts.  

 

Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Valūta” vērtība “EEK” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem!  

 

Obligāts, ja Vērtība ir norādīta 

 

KL11 
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

Validācijas nosacījums: TSD034 

#33009 Valūtai ar kodu ‘{%1%}’ nav atrasts valūtas kurss. 

Piemērs: Valūtai ar kodu “EEK” nav atrasts valūtas kurss. 

--allegedDebt Parāds, kas var 

rasties 
 0..1 n..16,2 O Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘float’ 

Min: 0.01; Max: 99999999999999; Precizitāte: 0.01 

   

--packaging Iepakojumi 18 06 000 

000 

1..99   R      

--- typeOfPackages Iepakojuma veids 18 06 003 

000 

1..1 an2 R Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Iepakojuma veids” vērtība “AB” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL18  

--- numberOfPackages Iepakojumu skaits 18 06 004 

000 

1..1 n..8 R Validācijas nosacījums: TSD031 (Biznesa validācija pārbauda 

vai ir atļauta 0 vērtība) 

#33027 Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0.  

Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai vai vienādai 

ar 0. 

Skaitļa formāts: ‘integer’; Min: 0; Max: 99999999 

Vērtība 0 atļauta tikai, ja ir 

pazīme “Iepakots citā precē” 

 

  

--- shippingMarks Kravas marķējums 18 06 054 

000 

1..1 an.512 R Validācijas nosacījums: TSD031 

#33018 Precē ar kārtas numuru ‘{%1%}’ kravas marķējumam 

jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura nav iepakota 

citā precē. 

Piemērs: Precē ar kārtas numuru ‘{%1%}’ kravas 

marķējumam jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura 

nav iepakota citā precē. 

Ja prece ir iepakota citā precē, 

tad marķējumam ir jāsakrīt ar 

tā paša sūtījuma citas preces 

marķējumu (bez pazīmes 

“Iepakots citā precē”). 

 

  

--- packedInAnotherItem Iepakots citā precē  0..1 n1 O Validācijas nosacījums: TSD039 

#33054 Lauka “Iepakots citā precē” pieļaujamās vērtības ir “0” 

– Nē un “1” – Jā. 

Iespējamās vērtības: 

 “0”: Nē 

“1”: Jā 

 

-- cusCode CUS kods 18 09 000 

000 

0..1 an9 O      
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Elements Elementa apraksts Regulas 

D.e. ID 

Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
Piezīme 

Klasifikatoru 

-- itemStatus Preces statuss  0..1 an..4 O Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Preces statuss” vērtība “XY” nesakrīt ar 

attiecīgā klasifikatora datiem! 

 KL7 

  
 

 



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata.. 

Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi 

komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu 

 

 

 45 
 

4.5.1.2 Piemērs 
 

Piemērs Nr.1 – Dati norādīti deklarācijas līmenī 
 

{ 

   "messagePrepDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z", 

   "tin":"LV40001112223", 

   "declaration":{ 

      "specificCircumstanceIndicator":"G4", 

      "lrn": "4000111222320274U00001", 

      "declarantSubmit":{ 

         "identificationNumber":"LV40001112223", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"iesniedzejs@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"67111111" 

            } 

         ] 

      }, 

      "declarant":{ 

         "identificationNumber":"LV40001112223", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"deklaretajs@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"67111112" 

            } 

         ] 

      }, 

      "representative":{ 

         "identificationNumber":"LV40001112223", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"parstavis@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"+37167111113" 

            } 

         ] 

      }, 

      "representativeStatus":3, 

      "locationOfGoods":"-X-Y-BZ locationOfGoods", 

      "additionalInformation":[ 

         { 

            "code":"Z0011", 

            "text":"Papildu informacija dekl" 

         } 

      ], 

      "supportingDocument":[ 

         { 

            "referenceNumber":"Pavaddok_dekl", 

            "type":"0490" 

         } 

      ], 

      "additionalReference":[ 

          { 

            "type": "0011" 

          } 

      ], 

      "referenceNumberUcr":"UCR_NUMBER", 

      "voyageNumber":"REISS_NR", 

      "consignor":{ 

         "name":"NOSŪTĪTĀJS LTD", 
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         "address":{ 

            "street":"White street", 

            "streetAdditionalLine":"papildu rinda", 

            "number":"5", 

            "country":"CN", 

            "postcode":"518000", 

            "city":"Shenzhen" 

         }, 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"nosutitajs@epasts.com" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"+755123456789" 

            } 

         ] 

      }, 

      "consignee":{ 

         "identificationNumber":"LV40003331112", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"sanemejs@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"67111114" 

            } 

         ] 

      }, 

      "notifyParty":[ 

         { 

            "identificationNumber":"LV40003331112", 

            "communication":[ 

               { 

                  "type":"EM", 

                  "identifier":"informejama_persona@epasts.lv" 

               }, 

               { 

                  "type":"TE", 

                  "identifier":"67111115" 

               } 

            ] 

         }, 

         { 

            "identificationNumber":"LV40003331112", 

            "communication":[ 

               { 

                  "type":"EM", 

                  "identifier":"informejama_persona_2@epasts.lv" 

               }, 

               { 

                  "type":"TE", 

                  "identifier":"+37167111116" 

               } 

            ] 

         } 

      ], 

      "additionalSupplyChainActor":[ 

         { 

            "role":"CS", 

            "identificationNumber":"LV40003331112" 

         } 

      ], 

      "placeOfLoading":{ 

         "unLocode":"BRM", 

         "country":"CZ", 

         "location":"Broumov" 

      }, 

      "placeOfUnloading":{ 

         "unLocode":"RIX", 

         "country":"NO", 

         "location":"Alvik" 
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      }, 

      "totalGrossMass":3200, 

      "totalNetMass":2200, 

      "totalValue":5000.99, 

      "currency":"EUR", 

      "totalAllegedDebt":1200, 

      "arrivalTransportMeans":{ 

         "typeOfIdentification":"10", 

         "identificationNumber":"IEVESANAS_TRANSPORTS" 

      }, 

      "transportEquipment":[ 

         { 

            "containerIdentificationNumber":"KONTEINERS_NR_1", 

            "containerPackedStatus":"B" 

         } 

      ], 

      "seal":{ 

         "numberOfSeals":2, 

         "identifier":[ 

            "PLOMBA_1", 

            "PLOMBA_2" 

         ] 

      }, 

      "authData": { 

        "authHolder": "LV40001112223", 

        "authNumber": "LVTSTLV000210-SEL-LVP-1", 

        "warehouseType": "V", 

        "warehouseIdentifier": "UVSELLVPP1" 

        }, 

      "consignment":[ 

         { 

            "previousDocument":[ 

               { 

                  "referenceNumber":"14LV00020710001700", 

                  "type":"N821", 

                  "goodsItemIdentifier":1 

               } 

            ], 

            "transportDocument":[ 

               { 

                  "referenceNumber":"TRANSPORTA_DOKUMENTS_NR_1", 

                  "type":"N740" 

               } 

            ], 

            "receptacleIdentificationNumber":[ 

               "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_1", 

               "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_2" 

            ], 

            "item":[ 

               { 

                  "goodsItemNumber":1, 

                  "grossMass":200, 

                  "netMass":200, 

                  "value": 2000.99, 

                  "currency": "EUR", 

                  "allegedDebt":200, 

                  "descriptionOfGoods":"1. Preces nosaukums", 

                  "packaging":[ 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"1. prece shippingMarks" 

                     } 

                  ], 

                  "cusCode":"0137405-1", 

                  "itemStatus":"X" 

               }, 

               { 

                  "goodsItemNumber":2, 

                  "grossMass":3000, 

                  "netMass":2000, 

                  "value": 3000.00, 

                  "currency": "EUR", 

                  "allegedDebt":1000, 

                  "descriptionOfGoods":"2. Preces nosaukums", 
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                  "packaging":[ 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"AA1234", 

                        "packedInAnotherItem":null 

                     }, 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"2. prece shippingMarks", 

                        "packedInAnotherItem":null 

                     } 

                  ], 

                  "cusCode":"0137405-2", 

                  "itemStatus":"X" 

               } 

            ] 

         } 

      ] 

   } 

} 

 

 

Piemērs Nr. 2 – Dati norādīti sūtījuma līmenī 
 

{ 

   "messagePrepDateTime":"2020-09-30T11:42:00Z", 

   "tin":"LV40001112223", 

   "declaration":{ 

      "specificCircumstanceIndicator":"G4", 

      "lrn": "4000111222320274U00001", 

      "declarantSubmit":{ 

         "identificationNumber":"LV40001112223", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"iesniedzejs@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"67111111" 

            } 

         ] 

      }, 

      "declarant":{ 

         "identificationNumber":"LV40001112223", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"deklaretajs@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"67111112" 

            } 

         ] 

      }, 

      "representative":{ 

         "identificationNumber":"LV40001112223", 

         "communication":[ 

            { 

               "type":"EM", 

               "identifier":"parstavis@epasts.lv" 

            }, 

            { 

               "type":"TE", 

               "identifier":"+37167111113" 

            } 

         ] 

      }, 

      "representativeStatus":3, 

      "locationOfGoods":"-X-Y-BZ locationOfGoods", 

      "additionalInformation":[ 

         { 
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            "code":"Z0011", 

            "text":"Papildu informacija dekl" 

         } 

      ], 

      "additionalReference":[ 

          { 

            "type": "0011" 

          } 

      ], 

      "voyageNumber":"REISS_NR", 

      "placeOfUnloading":{ 

         "unLocode":"RIX", 

         "country":"NO", 

         "location":"Alvik" 

      }, 

      "arrivalTransportMeans":{ 

         "typeOfIdentification":"10", 

         "identificationNumber":"IEVESANAS_TRANSPORTS" 

      }, 

   "transportEquipment":[ 

           { 

             "containerIdentificationNumber":"KONTEINERS_NR_1", 

             "containerPackedStatus":"B" 

           } 

      ], 

      "seal":{ 

         "numberOfSeals":2, 

         "identifier":[ 

            "PLOMBA_1", 

            "PLOMBA_2" 

         ] 

      }, 

      "authData": { 

        "authHolder": "LV40001112223", 

        "authNumber": "LVTSTLV000210-SEL-LVP-1", 

        "warehouseType": "V", 

        "warehouseIdentifier": "UVSELLVPP1" 

        }, 

      "consignment":[ 

         { 

             "supportingDocument":[ 

                { 

                    "referenceNumber":"Pavaddok_dekl", 

                    "type":"0490" 

                } 

            ], 

            "previousDocument":[ 

               { 

                  "referenceNumber":"14LV00020710001700", 

                  "type":"N821", 

                  "goodsItemIdentifier":1 

               } 

            ], 

            "transportDocument":[ 

               { 

                  "referenceNumber":"TRANSPORTA_DOKUMENTS_NR_1", 

                  "type":"N740" 

               } 

            ], 

            "referenceNumberUcr":"UCR_NUMBER", 

            "consignor":{ 

                "name":"NOSŪTĪTĀJS LTD", 

                "address":{ 

                    "street":"White street", 

                    "streetAdditionalLine":"papildu rinda", 

                    "number":"5", 

                    "country":"CN", 

                    "postcode":"518000", 

                    "city":"Shenzhen" 

                }, 

                "communication":[ 

                    { 

                    "type":"EM", 

                    "identifier":"nosutitajs@epasts.com" 

                    }, 
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                    { 

                    "type":"TE", 

                    "identifier":"+755123456789" 

                    } 

                ] 

            }, 

            "consignee":{ 

                "identificationNumber":"LV40003331112", 

                "communication":[ 

                    { 

                    "type":"EM", 

                    "identifier":"sanemejs@epasts.lv" 

                    }, 

                    { 

                    "type":"TE", 

                    "identifier":"67111114" 

                    } 

                ] 

            }, 

            "notifyParty":[ 

                { 

                    "identificationNumber":"LV40003331112", 

                    "communication":[ 

                    { 

                        "type":"EM", 

                        "identifier":"informejama_persona@epasts.lv" 

                    }, 

                    { 

                        "type":"TE", 

                        "identifier":"67111115" 

                    } 

                    ] 

                }, 

                { 

                    "identificationNumber":"LV40003331112", 

                    "communication":[ 

                    { 

                        "type":"EM", 

                        "identifier":"informejama_persona_2@epasts.lv" 

                    }, 

                    { 

                        "type":"TE", 

                        "identifier":"+37167111116" 

                    } 

                    ] 

                } 

            ], 

            "additionalSupplyChainActor":[ 

                { 

                    "role":"CS", 

                    "identificationNumber":"LV40003331112" 

                } 

            ], 

            "placeOfLoading":{ 

                "unLocode":"BRM", 

                "country":"CZ", 

                "location":"Broumov" 

            }, 

            "receptacleIdentificationNumber":[ 

               "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_1", 

               "TVERTNES_VAI_MAISA_NUMURS_2" 

            ], 

            "item":[ 

               { 

                  "goodsItemNumber":1, 

                  "grossMass":200, 

                  "netMass":200, 

                  "value": 2000.99, 

                  "currency": "EUR", 

                  "allegedDebt":200, 

                  "descriptionOfGoods":"1. Preces nosaukums", 

                  "commodityCode": { 

                      "harmonizedSystemSubHeadingCode": "210200", 

                      "combinedNomenclatureCode": "99" 

                  }, 
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                  "packaging":[ 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"1. prece shippingMarks" 

                     } 

                  ], 

                  "cusCode":"0137405-1", 

                  "itemStatus":"X" 

               }, 

               { 

                  "goodsItemNumber":2, 

                  "grossMass":3000, 

                  "netMass":2000, 

                  "value": 3000.00, 

                  "currency": "EUR", 

                  "allegedDebt":1000, 

                  "descriptionOfGoods":"2. Preces nosaukums", 

                  "commodityCode": { 

                      "harmonizedSystemSubHeadingCode": "210200", 

                      "combinedNomenclatureCode": "99" 

                  }, 

                  "packaging":[ 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"AA1234" 

                     }, 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"2. prece shippingMarks" 

                     }, 

                     { 

                        "typeOfPackages":"", 

                        "numberOfPackages":1, 

                        "shippingMarks":"1. prece shippingMarks", 

                        "packedInAnotherItem":1 

                     } 

                  ], 

                  "cusCode":"0137405-2", 

                  "itemStatus":"X" 

               } 

            ] 

         } 

      ] 

   } 

} 

 

 

 

  



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata.. 

Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi 

komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu 

 

 

 52 
 

4.5.2 TSD02 – Atbilde uz PUD izgūšanas pieprasījumu 

4.5.2.1 Elementu apraksts 

 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums Validācija / Datu apraksts  
messagePreparationDateTime Ziņojuma sagatavošanas 

datums/laiks 
1..1 datetime R  

tin Ziņojuma iesūtītāja EORI 1..1 an..17 R  

messageType Asinhronā ziņojuma tips 1..1 an5 R Ziņojuma identifikators – “TSD02” 

tsd Pagaidu uzglabāšanas 

deklarācija 
0..10000  

vai 1..1 

- R Validācijas nosacījums TSD009 

#33049 Pārsniegts 10 000 PUD atlases ierobežojums, lūdzu ierobežot 

atlases periodu! 

 

Piezīme: Ja TSD02 ir atbilde uz PUD izgūšanas pieprasījumu, bet datu 
atlases rezultātā netika atrasta neviena deklarācija, tad “tsd” elements būs 

tukšs masīvs. 

Ja TSD02 ziņojums būs atbilde uz TSD04 (datu izgūšanas ziņojumu), tad 

elements “tsd” būs masīvs, bet citos gadījumos objekts. 

- lrn LRN 1..1 an..22 R  

- mrn PUD numurs 1..1 an..18 R  

- dateSubmit PUD iesniegšanas datums un 

laiks 
1..1 datetime R  

- dateAccept PUD pieņemšanas datums un 

laiks 
0..1 datetime O  

- dateApprove PUD apstiprināšanas datums un 

laiks 
0..1 datetime O  

- dateDissaprove PUD noraidīšanas datums un 

laiks muitas iestādē 
0..1 datetime O  

- dateReject PUD noraidīšanas datums un 

laiks no atļaujas turētāja 
0..1 datetime O  
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Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums Validācija / Datu apraksts  

- dateCorrect PUD izmaiņu datums un laiks 0..1 datetime O  

- dateCancel PUD anulēšanas datums un 

laiks 
0..1 datetime O  

- dateClose PUD izvešanas datums un laiks 0..1 datetime O  

- dateStatusUpdate Statusa izmaiņu datums un laiks 1..1 datetime R  

- rejectOrDissaproveReason Noraidīšanas pamatojums 0..1 an..100 O  

- status Deklarācijas statuss 

 

1..1 an..10 R Iespējamās vērtības: 
“PUDI” – PUD iesniegta 

"PUDP" – PUD pieņemta 

"PUDK" – PUD kontrolē 
"PUDN" – PUD noraidīta 

"PUDPA" – PUD pieprasīta anulēšana 

"PUDA" – PUD anulēta 
“PUDDI” – PUD preces daļēji izvestas 

"PUDPI" – PUD preces izvestas 

klasifikators: KL27 

- dissaproveReason PUD noraidīšanas pamatojums 

muitas iestādē 

0..1 an..100 O  

- consignment Sūtījums 1..9999   R  

-- transportDocument Transporta dokuments 1..1   R  

--- type Transporta dokumenta kods 1..1 an4 R Klasifikators: KL12 

--- referenceNumber Transporta dokumenta numurs 1..1 an..70 R  

-- item Prece 1..99   R  

--- goodsItemNumber Preces kārtas numurs 1..1 n..5 R  

--- clearedGrossMass Izvestais bruto svars 1..1 n..16,6 R  

--- clearedNumberOfPackages Izvestais vietu skaits 0..1 n..8 O  

--- remainingGrossMass Atlikušais preces bruto svars 0..1 n..16,6 O  
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Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums Validācija / Datu apraksts  

--- remainingNumberOfPackages Atlikušais vietu skaits 0..1 n..8 O  

--- remainingNumberOfDays Atlikušo dienu skaits 0..1 n..3 O  

--- goodsValue Vērtība 0..1 n..16,2 O  

--- goodsValueCurrency Vērtības valūta 0..1 an3 O Klasifikators: KL11 

--- goodsValueRule Nosacījums 0..1 an4 O  

--- status Preces statuss 1..1 an..10 R Iespējamās vērtības: 

"PUDPP" – PUD prece pieņemta 
"PUDPK" – PUD prece kontrolē 

"PUDPN" – PUD prece noraidīta 

"PUDPPA" – PUD precei pieprasīta anulēšana 
"PUDPA" – PUD prece anulēta 

"PUDPI" – PUD prece izvesta 

 --- tempStorageAction Pēdējā ar preci veiktā darbība 

uzskaitē 

0..1 an..4 O Iespējamās vērtības: 

"AD" - Atrakstīšanas datu dzēšana 
"ADA" - Atrakstīšanas datu dzēšana apstiprināta 
"ADN" - Atrakstīšanas datu dzēšana noraidīta 
 
"AT" - Preces atrakstīšana 
"ATA" - Preces atrakstīšana apstiprināta 
"ATN" - Preces atrakstīšana noraidīta 
 

"AP" - Anulēšanas pieprasījums 
"APA" - Anulēšanas pieprasījums apstiprināts 
"APN" - Anulēšanas pieprasījums noraidīts 

 

Klasifikators: KL8 

--- itemClear Atrakstīšanas dati 0..99   O  

---- date Izvešanas datums 1..1 date R  

---- dateSubmit Iesniegšanas datums 1..1 datetime R  

---- nextDocumentType Secīgās procedūras kods 1..1 an..4 R  

---- nextDocumentNumber Secīgās procedūras numurs 1..1 an..25 R  

---- nextDocumentItemNumber 

 

Secīgās procedūras preces kārtas 

numurs 
0..1 n..4 O  



Elektroniskā muitas datu apstrādes sistēma / Lietotāja rokasgrāmata. 105.sējums. 2.grāmata.. 

Pagaidu uzglabāšana (PUD2). Rokasgrāmata par programmiskās saskarnes izstrādi 

komersantu informācijas sistēmu sasaistei ar muitas informācijas sistēmu 

 

 

 55 
 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums Validācija / Datu apraksts  
 ---- clearTransportMode Izvešanas transporta līdzekļa 

veids 
1..1 n2 R  

 ---- clearTransportId Izvešanas transporta līdzekļa 

numurs 
1..1 an..35 R  

 ---- clearTransportDocNumber Izvešanas pārvadājuma 

dokuments 

0..1 an..35 O  

 ---- clearAttachment Atrakstīšanas pielikuma ID 0..1 an..100 O  
---- clearedGrossMass Izvestais bruto svars 1..1 n..16,6 R  

---- clearedNumberOfPacks Izvestais iepakojumu skaits 1..1 n..8 R  

 ---- clearContainerNumber Izvešanas konteinera numurs 0..1 an..17 O  
---- clearComments Piezīmes 0..1 an..250 O  

 ---- delayedClearReason Pagaidu uzglabāšanas termiņa 
nokavēšanas pamatojums 

0..1 an..100 O  

 ---- clearProces Atrakstīšanas ieraksta stāvoklis 1..1 n1 R Tiek atlasīti visi tie ieraksti, kas atlases brīdī: 

- gaida izskatīšanu 

- vai ir apstiprināti manuāli vai automātiski, 

- vai ir noraidīti. 
---- rejectionDateTime Izvešanas noraidīšanas datums 0..1 datetime O  

---- rejectionText Izvešanas noraidīšanas 

pamatojums 
0..1 an..100 O  

 ---- clearDeletionReason Atrakstīšanas dzēšanas 

pamatojums 
 

0..1 an..100 

 

O  

 ---- clearDeletitionAttachment Atrakstīšanas dzēšanas 

pamatojuma pielikuma ID 

0..1 an..100 O  

 ---- clearDeletionDate Atrakstīšanas dzēšanas 
pieteikuma iesniegšanas datums 

0..1 datetime O  

 ---- clearDeletionAcceptDate Atrakstīšanas dzēšanas 

apstiprināšanas datums 

0..1 datetime O  

 ---- clearDeletionRejectionReason Atrakstīšanas dzēšanas 

pieteikuma noraidīšanas 
pamatojums 

0..1 an..100 O  

 ---- clearDeletionRejectionDate 

 

Atrakstīšanas dzēšanas 

pieteikuma noraidīšanas datums 

0..1 datetime O  

- cancelationRequests Anulēšanas pieprasījums 0..99   O  
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Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums Validācija / Datu apraksts  

-- description Anulēšanas pieprasījuma 

pamatojums 
1..1 an..350 R  

-- dateTime Anulēšanas pieprasījuma 

iesniegšanas datums un laiks 
1..1 datetime O  

-- rejectionText Anulēšanas pieprasījuma 

noraidīšanas pamatojums 
0..1 an..100 O  

-- rejectionDateTime Anulēšanas pieprasījuma 

noraidīšanas datums un laiks 
0..1 datetime O  

-- cancelationDecisionText Anulēšanas noraidīšanas 

pamatojums 
0..1 an..100 O  
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4.5.2.2  TSD02 piemērs 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-02T09:02:12Z", 

  "tin": "LV40000000000", 

  "messageType": "TSD02", 

  "tsd": [ 

    { 

      "lrn": "4000123123520090U00004", 

      "mrn": "20LV000210089433U8", 

      "dateSubmit": "2020-04-02T08:02:12Z", 

      "dateAccept": "2020-04-02T08:02:12Z", 

      "dateApprove": "2020-04-02T08:02:12Z", 

      "dateClose": "2020-04-02T09:02:12Z", 

      "dateStatusUpdate": "2020-04-02T09:02:12Z", 

      "status": "PUDPI", 

      "consignment": [ 

        { 

          "transportDocument": { 

            "type": "N750", 

            "referenceNumber": "ABC00011245" 

          }, 

          "item": [ 

            { 

              "goodsItemNumber": 1, 

              "clearedGrossMass": 1000.0005, 

              "clearedNumberOfPackages": 5, 

              "remainingGrossMass": 0, 

              "remainingNumberOfPackages": 0, 

              "goodsValue": 3000, 

              "goodsValueCurrency": "EUR", 

              "status": "T1", 

              "itemClear": [ 

                { 

                  "date": "2020-04-17", 

                  "dateSubmit": "2020-04-17T09:02:12Z", 

                  "nextDocumentType": "N785", 

                  "nextDocumentNumber": "ABC0001", 

                  "clearedGrossMass": 1000.0005, 

                  "clearedNumberOfPacks": 5 

                } 

              ] 

            } 

          ] 

        } 

      ] 

    } 

  ] 

} 
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4.5.3 TSD03 – PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas kļūdām 

4.5.3.1 Elementu apraksts 

 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums Datu apraksts  
messagePreparationDateTime Ziņojuma sagatavošanas datums/laiks 1..1 datetime R  

tin Ziņojuma iesūtītāja EORI 1..1 an..17 R  

messageType Asinhronā ziņojuma tips 1..1 an5 R Ziņojuma identifikators – “TSD03” 

validationErrMessages Validācijas kļūdu saraksts 1..99  R  

- errorMessageKey Kļūdas paziņojuma kods 1..1 an..5 R Kļūdu paziņojumu apraksti atrodami sadaļā 4.5.10. 

- errorPoint Kļūdainā elementa nosaukums 0..1 an..50 O  

- errorValue Kļūdainā elementa vērtība 0..1 an..512 O  

 

4.5.3.2 TSD03 piemērs 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-28T09:51:47Z", 

  "tin": "LV40000000000", 

  "messageType": "TSD03", 

  "validationErrMessages": [ { 

      "errorMessageKey": "33024", 

      "entryPoint": "declaration.lrn", 

      "errorValue": "4000303206521008USP001" 

    } ] 

} 
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4.5.4 TSD04 – PUD izgūšanas pieprasījums 

4.5.4.1 Elementu apraksts 

 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
messagePreparationDateTime Ziņojuma sagatavošanas 

datums/laiks 

1..1 datetime R Datuma piemērs: “2020-09-29T11:42:00Z” (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu “2020-09-
29T14:42:00+03:00” (vasaras laiks)   

lrn PUD LRN 0..1 an..22 O Validācijas nosacījums: TSD051 

#33045 Lai veiktu atlasi, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas 

iesniegšanas periods! 

mrn PUD numurs 0..1 an..18 O Validācijas nosacījums: TSD051 

#33045 Lai veiktu atlasi, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas 

iesniegšanas periods! 

document Transporta dokumenta 

numurs 

0..1 an..70 O Validācijas nosacījums: TSD077 

#33044 Meklēšana pēc transporta dokumenta iespējama tikai kombinācijā ar PUD 

iesniegšanas periodu! 

dateSubmitStart Deklarācijas iesniegšanas 

datums no 

0..1 datetime O Validācijas nosacījums: TSD051 

#33045 Lai veiktu atlasi, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas 

iesniegšanas periods! 

dateSubmitEnd Deklarācijas iesniegšanas 

datums līdz 

0..1 datetime O Validācijas nosacījums: TSD051 

 #33045 Lai veiktu atlasi, obligāti jānorāda PUD LRN, PUD numurs vai deklarācijas 

iesniegšanas periods! 

Validācijas nosacījums: TSD054 

#33029 Datu atlases periods nevar pārsniegt 90 dienas! 

status  

 

Deklarācijas statuss 

(Klasifikators: KL27) 

0..1 an..10 O Validācijas nosacījums: TSD001 

#33022 Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem! 

Piemērs: Lauka “Deklarācijas statuss” vērtība “PPP” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora 

datiem! 

 

Piezīme: 

1. PUD datu izgūšanas ziņojumā obligāti jānorāda vismaz viena no šādām vērtībām: 
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• PUD LRN; 

• PUD numurs; 

• Deklarācijas iesniegšanas datums no / Deklarācijas iesniegšanas datums līdz. 

2. Deklarācijas iesniegšanas datums no / Deklarācijas iesniegšanas datums līdz vērtības var būt norādītas gan ar pulksteņa laiku, gan bez tā. 

Maksimālais laika intervāls nevar pārsniegt 90 dienas, bet kopējais atlasāmo deklarāciju skaits nevar pārsniegt 10000 deklarācijas (ja atlases 

rezultātā atrasto deklarāciju skaits pārsniedz skaita ierobežojumu, tad lietotājam tiek atgriezts “PUD atbildes ziņojums ar biznesa validācijas 

kļūdām” (TSD03), kurā norādīts kļūdas paziņojums #33049 “Pārsniegts 10 000 PUD atlases ierobežojums, lūdzu ierobežot atlases periodu!”). 
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4.5.4.2 TSD04 piemērs 

 

4.5.3.2.1. Atlase pēc perioda 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z", 

  "dateSubmitStart": "2020-04-20T09:00:00Z", 

  "dateSubmitEnd": "2020-04-20T10:30:59Z" 

} 

 

4.5.3.2.2. Atlase pēc perioda ar norādītu pulksteņa laiku 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z", 

  "dateSubmitStart": "2020-04-20T09:00:00Z", 

  "dateSubmitEnd": "2020-04-20T10:30:59Z" 

} 

 

4.5.3.2.3. Atlase pēc PUD numura 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z", 

  "mrn": "20LV000210089433U8" 

} 

 

4.5.3.2.4. Atlase pēc transporta dokumenta 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-20T09:02:12Z", 

  "document": "ABC00000123", 

  "dateSubmitStart": "2020-04-20T09:00:00Z", 

  "dateSubmitEnd": "2020-04-20T23:59:59Z" 

} 
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4.5.5 TSD05 – Ziņojums PUD preču atrakstīšanai 

4.5.5.1 Elementu apraksts 

 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums, iesūtāmo datu apraksts Klasifikators 

messagePreparationDateTime Ziņojuma sagatavošanas 

datums/laiks 

1..1 datetime R Datuma piemērs: “2020-09-29T11:42:00Z” (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu “2020-09-

29T14:42:00+03:00” (vasaras laiks)   

 

mrn Atrakstāmās PUD numurs 1..1  an..18  R   

Validācijas nosacījums TSD044 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 

Piemēram: Lauka “PUD numurs” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 

Validācijas nosacījums: TSD064 

#33032 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm jau sākta izvešana! 

 

Validācijas nosacījums: TSD065 

#33033 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm ir aktīvs pieteikums kurš gaida 
izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! 

 

Validācijas nosacījums: TSD066 

#33034 Lai veiktu atrakstīšanu, norādītajam PUD MRN ir jāatrodas uzskaitē. PUD ar 

norādīto numuru jābūt statusā “Pieņemts”, „Preces daļēji izvestas” 

 
Validācijas nosacījums: TSD067 

#33035 PUD preču atrakstīšanas ziņojumu drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš ir 

norādīts kā atļaujas turētājs! 

 

itemNumber Atrakstāmās PUD preces 

kārtas numurs 

0..1  n..4 O Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 
Skaitļa formāts: ‘integer’; Min: 1; Max: 9999 

 

Validācijas nosacījums: TSD036 

#33031 Termiņa nokavēšanas pamatojumu jānorāda, ja pārsniegts PUD pagaidu 

uzglabāšanas termiņš! 
 

Validācijas nosacījums: TSD068 

#33036 Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei jau ir sākta izvešana! 
 

Validācijas nosacījums: TSD069 

#33037 Nevar veikt {%1%}, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas 
amatpersonas puses! 

Piemēram: Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu 

no muitas amatpersonas puses! 
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Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums, iesūtāmo datu apraksts Klasifikators 

 

Validācijas nosacījums: TSD070 

#33038 PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “{%1%}”! 

Piemēram: “PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “99”!” 

dateClear Izvešanas datums 1..1 datetime R  

Validācijas nosacījums: TSD071  

#33039 Izvešanas datums nedrīkst būt senāks par preces ievešanas datumu! 
 

Validācijas nosacījums: TSD073  

#33041 Izvešanas datums nedrīkst būt nākotnē! 

Datuma piemērs: “2020-09-29T11:42:00Z” (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu “2020-

09-29T14:42:00+03:00” (vasaras laiks)   

 

nextDocumentType Secīgās procedūras kods 1..1  an..4 R Validācijas nosacījums: TSD001  

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!  

Piemēram: Lauka “Secīgās procedūras kods” vērtība “A23” nesakrīt ar attiecīgā 
klasifikatora datiem! 

 

 

KL22 

nextDocumentNumber Secīgās procedūras 

numurs 

1..1  an..25 R  
Validācijas nosacījums: TSD072 

#33040  Ja netiek norādīts secīgās procedūras veids N704, N705, N740, N741, N750, 

N785, N955, NMNS, tiek veikta norādītā secīgās procedūras numura pārbaude, 

norādītajam secīgās procedūras numuram jābūt atrodamam EMDAS, kā arī tas nedrīkst 

sakrist ar atrakstāmās PUD MRN! 

 

nextDocumentItemNumber Secīgās procedūras preces 

kārtas numurs 

0..1  n..4 O Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘integer’; Min: 1; Max: 9999 

 

clearTransportMode Izvešanas transporta 

līdzekļa veids 

1..1  n2 R Validācijas nosacījums: TSD001  

#33022 Lauka “{%1%}” vērtība “{%2%}” nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora datiem!  
Piemēram: Lauka “Izvešanas transporta līdzekļa veids” vērtība “99” nesakrīt ar attiecīgā 

klasifikatora datiem! 

 
 

KL16 

clearTransportId Izvešanas transporta 

līdzekļa numurs 

1..1  an..35 R   

clearTransportDocNumber Izvešanas pārvadājuma 

dokuments 

0..1  an..35 O   

clearContainerNumber Izvešanas konteinera 

numurs 

0..1  an..17 O   
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Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums, iesūtāmo datu apraksts Klasifikators 

clearComments Piezīmes 0..1 an..250 O   

delayedClearReason Pagaidu uzglabāšanas 

termiņa nokavēšanas 

pamatojums 

0..1  an..500 O Validācijas nosacījums: TSD036  
#33031 Termiņa nokavēšanas pamatojumu jānorāda, ja pārsniegts PUD pagaidu 

uzglabāšanas termiņš! 

 

clearAttachment Atrakstīšanas Pielikums 0..1 an..100 O Validācijas nosacījums: TSD055  

#33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē!  
Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” neeksistē!  
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4.5.5.2 TSD05 piemērs 

 

4.5.5.2.1 Preces atrakstīšana PU termiņa ietvaros, norādot atrakstīšanas pielikumu 

 
{ 

  "messagePreparationDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z", 

  "mrn": "20LV000210090059U1", 

  "itemNumber": 1, 

  "dateClear": "2020-04-28T11:38:00Z", 

  "nextDocumentType": "N785", 

  "nextDocumentNumber": "20LV00021009009999", 

  "nextDocumentItemNumber": 1, 

  "clearTransportMode": "10", 

  "clearTransportId": "tranporta_id", 

  "clearTransportDocNumber": "2012122123ZX3", 

  "clearContainerNumber": "kont_123", 

  "clearComments": "tiek veikta izvešana", 

  "clearAttachment": "1122334455" 

} 

 

 

4.5.5.2.2 Visas PUD atrakstīšana PU termiņa ietvaros, nenorādot atrakstīšanas pielikumu 

 
{ 

  "messagePreparationDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z", 

  "mrn": "20LV000210090059U1", 

  "dateClear": "2020-04-28T11:38:00Z", 

  "nextDocumentType": "N785", 

  "nextDocumentNumber": "20LV00021009009999", 

  "nextDocumentItemNumber": 1, 

  "clearTransportMode": "10", 

  "clearTransportId": "tranporta_id", 

  "clearTransportDocNumber": "2012122123ZX3", 

  "clearContainerNumber": "kont_123", 

  "clearComments": "tiek veikta izvešana" 

} 

 

 

4.5.5.2.3 Preces atrakstīšana pēc PU termiņa beigām 

 
{ 

  "messagePreparationDateTime":"2020-09-29T11:42:00Z", 

  "mrn": "20LV000210090059U1", 

  "itemNumber": 1, 

  "dateClear": "2020-04-28T11:38:00Z", 

  "nextDocumentType": "N785", 

  "nextDocumentNumber": "20LV00021009009999", 

  "nextDocumentItemNumber": 1, 

  "clearTransportMode": "10", 

  "clearTransportId": "tranporta_id", 

  "clearTransportDocNumber": "2012122123ZX3", 

  "clearContainerNumber": "kont_123", 

  "clearComments": "tiek veikta izvešana", 

  "delayedClearReason": "PU termiņš kavēts dēļ vētras" 

  "clearAttachment": "1122334455" 

} 
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4.5.6 TSD06 – Anulēšanas pieprasījuma ziņojums 

4.5.6.1 Elementu apraksts 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
messagePreparationDateTime Ziņojuma sagatavošanas 

datums un laiks 
1..1 datetime R Datuma piemērs: “2020-09-29T11:42:00Z” (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu “2020-09-29T14:42:00+03:00” 

(vasaras laiks)   

mrn PUD numurs 1..1 an..18 R Validācijas nosacījums TSD044 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 

Piemēram: Lauka “PUD numurs” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 

  

Validācijas nosacījums TSD045 

#33019 Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “{%1%}”. 

Piemēram: Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “20LV000210088822U0”. 

  

Validācijas nosacījums TSD046 

#33020 PUD ar numuru “{%1%}” anulēt nav iespējams! 

Piemēram: PUD ar numuru “20LV000210089732U0” anulēt nav iespējams! 

 

Validācijas nosacījums TSD047 

#33021 Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru “{%1%}” nav atļauts labot PUD ar numuru 

“{%2%}”. 

Piemēram: Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru “40001112223” nav atļauts labot PUD 

ar numuru “20LV000210089732U0”. 

cancelationRequestDescription Anulēšanas pamatojums 1..1 an..100 R   

documentAttachedFiles Pielikums 0..9 an..100 O Validācijas nosacījums: TSD055 

#33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! 

Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” neeksistē!  
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4.5.6.2 TSD06 piemērs 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-17T11:38:00Z", 

  "mrn": "20LV000210089732U0", 

  "cancelationRequestDescription": "Iesniegts labojums. Jaunās PUD numurs 20LV000210088822U0", 

  "documentAttachedFiles": ["122334_123456789","122334_123456790"] 

} 
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4.5.7 TSD07 – Ziņojums PUD preču atrakstīšanas datu dzēšanai 

4.5.7.1 Elementu apraksts 

Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
messagePreparationDateTime Ziņojuma sagatavošanas 

datums/laiks 
1..1 datetime R Datuma piemērs: “2020-09-29T11:42:00Z” (pēc UTC +0) vai norādot laika zonu “2020-09-

29T14:42:00+03:00” (vasaras laiks)   

mrn PUD numurs 1..1 an..18 R Validācijas nosacījums TSD044 

#33023 Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 

Piemēram: Lauka “PUD numurs” formāts neatbilst paredzētajam formātam! 

  

Validācijas nosacījums TSD045 

#33019 Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “{%1%}”. 

Piemēram: Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “20LV000210088822U0”. 

Validācijas nosacījums TSD075 

#33043 Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir norādīts 

kā atļaujas turētājs! 

 

itemNumber PUD preces kārtas numurs 1..1  n..4 R Validācija API: Iesūtītajai vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Skaitļa formāts: ‘integer’; Min: 1; Max: 9999 

 

Validācijas nosacījums: TSD070 

#33038 PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “{%1%}”! 

Piemēram: “PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “99”!” 

 

Validācijas nosacījums: TSD074 

#33042 Lai veiktu atrakstīšanas datu dzēšanu, norādītajai precei ir jābūt izvestai! 

Validācijas nosacījums: TSD076 

#33037 Nevar veikt {%1%}, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas 
puses! 

Piemēram: Nevar veikt atrakstīšanas datu dzēšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu 

no muitas amatpersonas puses! 

 

clearDeletionReason Atrakstīšanas dzēšanas 

pamatojums 
1..1 an..100 

 

R  
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Elements Elementa apraksts Kardi-

nalitāte 
Tips 

Obli-

gātums 
# Kļūdas paziņojuma (-u) kodi  / 

validācijas nosacījums 
 

clearDeletitionAttachment Atrakstīšanas dzēšanas 

pamatojuma pielikums 

0..1 an..100 O Validācijas nosacījums: TSD055 

#33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! 

Piemēram: Datne ar identifikatoru “12333_555544” neeksistē!  

4.5.7.2 TSD07 piemērs 
{ 

  "messagePreparationDateTime": "2020-04-17T11:38:00Z", 

  "mrn": "20LV000210090059U1", 

  "itemNumber": 1, 

  "clearDeletionReason": "Šī prece netika izvesta", 

  "clearDeletitionAttachment": "112233445566" 

} 
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4.5.8 EMDAS klasifikatori 

PUD2 apstrādē tiek izmantoti tabulā uzskaitītie EMDAS klasifikatori. Informācija par klasifikatoriem 

un to vērtībām ir atrodama EMDAS 102.sējumā: 
 

Atsauce uz klasifikatoru Klasifikatora nosaukums 

KL2 Kombinētās nomenklatūras kodi 

KL7 Preces statuss 

KL8 Uzskaites darbības 

KL9 Uzskaites darbību statusi 

KL10 Valstu kodi 

KL11 Valūtas 

KL12 Transporta dokumenta veidi 

KL13 Kontaktinformācijas veids 

KL14 Dalībnieku lomas 

KL16 Transporta veidi 

KL17 Konteinera iepakojuma statusi 

KL18 Iepakojumu veidi 

KL19 Vietu kodi 

KL22 Iepriekšējo dokumentu veidi 

KL23 Īpašās atsauces kodi (TARIC) 

KL24 Pavaddokumentu veidi 

KL25 Papildu informācijas veida kods 

KL27 PUD2 statusi 

KL28 Īpašo apstākļu indikators 
 

4.5.9 Validācijas nosacījumi 

Nosacījuma numurs Nosacījums 

TSD001 Validācija pret klasifikatoru. Pieļaujamas pret PUD iesniegšanas datumu derīgās klasifikatora 

vērtības. 

TSD002 LRN jāatbilst noteiktam formātam. 

 

LRN sastāv no 22 zīmēm, kur: 

1.-11. zīme –  deklarētāja EORI kods bez valsts koda (declarantSubmit.identificationNumber, 

bez pirmajām 2 zīmēm); 

12.-13.zīme – PUD izveides gada pēdējie 2 cipari; 

14.-16. zīme – deklarācijas izveides dienas kārtas numurs gadā; 

17.zīme – PUD apzīmējums „U“; 

18.-22. zīme – deklarācijas numurs, kurš var saturēt gan ciparus, gan latīņu alfabēta burtus 

(izņemot burtu O) 

Iesūtot deklarāciju tiek pārbaudīta numura atbilstība formātam un tā unikalitāte. 

TSD003 Ja ‘type’ = ‘EM’ (e-pasta adrese), tad ailes vērtībai jābūt atbilstošai e-pasta adreses formātam. 

Ja ‘type’ = ‘TE’ (tālruņa numurs), tad aile drīkst saturēt ciparus, atstarpes un simbolu ‘+’. 

Simbols ‘+’ drīkst būt tikai kā pirmā zīme. 

TSD004 Pieļaujamās vērtības – 1, 2 vai 3. 

TSD005 Aile ir obligāta, ja representativeStatus = 2 vai 3. Pretējā gadījumā aili aizpildīt aizliegts. 

TSD006 Vērtības validācija pret atrašanās vietas klasifikatoru un pieļaujamo formātu: 

- Bez iepriekšējās procedūras: “A-V-XXXXXXXX-XXX”; 

- TKS: “C-X-XXXXXXXXXXXXX-X” (no ACE vai ACT atļaujas ailes “4/8 Preču 

atrašanās vietas”, piemēram C-X-LV50000000000-1), pie pavaddokumentiem jānorāda 

viens no diviem dokumentiem: C522 (ACE atļauja tranzītam) vai C520 (ACT atļauja 

TIRam); 

- ENS2: “A-V-XXXXXXXX-X”; 

- Brīvā ekonomiskā zona: “X-Y-BZ CCCCCC”, kur CCC-atrašanās vietas nosaukums. 

TSD007 Aile nav obligāta, bet to aizpildīt var tikai deklarācijas vai tikai sūtījuma līmenī. 

Nedrīkst vienlaicīgi norādīt vērtību abos līmeņos. 
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Nosacījuma numurs Nosacījums 

TSD008 Aile ir obligāta un to ir jāizpilda deklarācijas līmenī vai katrā no sūtījumiem. 

Nedrīkst vienlaicīgi norādīt vērtību abos līmeņos. 

TSD009 Veicot datu atlasi, maksimālais atgriezto ierakstu skaits ir 10 000 PUD. 

TSD010 Vērtībai jābūt unikālai un nedrīkst sakrist ar citu Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju datiem. 

TSD011 Aile ir obligāta, ja nav norādīts EORI. 

TSD012 Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar katras preces (item.grossMass) summu. 

TSD013 Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar katras preces (item.netMass) summu. 

TSD014 Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar katras preces (item.value) summu. 

TSD015 Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar visu preču valūtu (item.currency), turklāt visām preču 

valūtu (item.currency) vērtībām jābūt vienādām. 

TSD016 Ja aile ir aizpildīta, tad tai jāsakrīt ar visu preču (item.allegedDebt) summu. 

TSD017 Plombu skaitam jāsakrīt ar ailē ‘Plombas identifikators’ norādīto ierakstu skaitu. 

TSD018 Maksimālais sūtījuma līmeņu skaits atkarīgs no kopējā preču skaita deklarācijā. Katrā 

sūtījuma līmenī drīkst būt no 1 līdz 99 precēm, bet kopā pa deklarāciju atļauts norādīt ne 

vairāk kā 9999 preces. 

TSD019 Aile ir obligāta, izņemot gadījumu, kad deklarācijas iesniedzējs ir Latvijas pasts 

(declarantSubmit.identificationNumber = ‘LV40003052790’) un deklarācijas iesniegšana 

tiek veikta līdz 15.03.2021 (konfigurējams datums).  

TSD020 Aile ir obligāta, ja tā nav norādīta katrā sūtījumā. 

TSD021 Aile ir obligāta, ja tā nav aizpildīta deklarācijas līmenī. 

TSD022 Sarakstā norādītās vērtības nedrīkst atkārtoties. 

TSD023 Ailes aizpildīšana nav atļauta, ja tā ir aizpildīta deklarācijas līmenī. 

TSD024 Maksimālais preču skaits sūtījuma līmenī 99 un kopā deklarācijā ne vairāk par 9999 precēm. 

TSD025 Preces kārtas numuriem jābūt secīgiem un unikāliem visas deklarācijas ietvaros. 

TSD026 Aile ir obligāta, ja deklarācijas iesniedzējam ir vairākas derīgas atļaujas vai vairāki atļaujai 

pakārtotie dati. 

TSD027 Preces vērtība ir obligāta, ja ir norādīta valūta. 

TSD028 Preces valūta ir obligāta, ja ir norādīta preces vērtība. 

TSD029  

TSD030 Lauks ir obligāts, ja Preces kods (item.commodityCode) nav aizpildīts. 

TSD031 Iepakojumu skaita kontrole. Vērtībai jābūt lielākai par 0. 

Izņēmums: iepakojumu skaits 0 pieļaujams, ja packedInAnotherItem = 1.  

Ja packedInAnotherItem = 1, tad šajā sūtījumā jābūt citai precei, kurai packedInAnotherItem 

= 0 vai nav norādīts un kravas marķējums (shippingMarks) vērtība sakrīt ar šīs preces kravas 

marķējumu (shippingMarks) vērtību. 

TSD032 Aile ir obligāta, ja preces apraksts (descriptionOfGoods) nav aizpildīts. 

TSD033 Ja ir norādīts EORI numurs, tad laukus “Nosaukums” un “Adrese” aizpildīt nedrīkst. 

TSD034 Ja norādītais valūtas kods nav ‘EUR’, tad tiek veikta pārbaude vai ir pieejams atbilstošās 

valūtas kurss pret EUR. Ja valūtas kurss nav atrasts, tad deklarācijas iesniegšana tiek 

noraidīta. 

TSD035 Ja pārstāvības kods (representativeStatus) ir 1 vai 3, tad vērtībai jāsakrīt ar PUD iesniedzēju 

(declarantSubmit.identificationNumber). 

TSD036 Veicot atrakstīšanu, pagaidu uzglabāšanas termiņa nokavēšanas pamatojums 

(delayedClearReason) jānorāda obligāti, ja pārsniegts PUD pagaidu uzglabāšanas termiņš, 

pretējā gadījumā norādīt aizliegts. 

TSD037 Atļaujas turētāja EORI jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēja EORI. 

TSD038 Plombas identifikators nevar atkārtoties viena sūtījuma ietvaros. 

TSD039 Pieļaujamās vērtības – 0, 1. 

TSD040 Aile ir obligāta, ja norādītajai atļaujai eksistē vairākas derīgas noliktavas identifikācijas. 

TSD041 Aile ir obligāta, ja eksistē vairākas derīgas vērtības. 

TSD042 Aile ir obligāta, ja deklarācijas iesniedzējam eksistē vairākas derīgas atļaujas. 

TSD043  

TSD044 Norādītā PUD numurā norādītais kontrolskaitlis neatbilst validācijas nosacījumiem. 

TSD045 Sistēmā jābūt dokumentam ar norādīto PUD MRN. 

TSD046 Norādītajam PUD nedrīkst būt kontrole un sākta izvešana (bez aktīviem pieteikumiem, kas 

gaida izskatīšanu). 
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Nosacījuma numurs Nosacījums 

TSD047 Anulēšanas pieprasījumā norādītais iesniedzēja EORI jāsakrīt ar PUD norādīto atļaujas 

turētāju. 

TSD048  

TSD049 Noliktavas identifikācijas veidam vienīgā pieļaujamā vērtība ir “V”. 

TSD050 Ja pārstāvības veids (representativeStatus) ir 3 (tiešā pārstāvība), tad vērtībai jāsakrīt ar PUD 

iesniedzeju (declarantSubmit.identificationNumber). 

TSD051 Obligāti jānorāda PUD LRN, MRN vai deklarācijas iesniegšanas periods. 

TSD052 Tehniskajam lietotājam ir tiesības iesniegt ziņojumus ar norādīto iesniedzēja EORI. 

TSD053 Pieļaujamās vērtības ir 1, 2 un 3 

TSD054 Atlases periods nevar pārsniegt 90 dienas. 

TSD055 Tiek veikta pārbaude vai datne ar norādīto identifikatoru eksistē un tās datnes tehniskais 

iesniedzējs sakrīt ar deklarācijas iesniedzēju. 

TSD056 Lauks “Kopējā vērtība” ir obligāts, ja ir aizpildīts lauks “Valūta”. 

TSD057 Lauks “Valūta” ir obligāts, ja ir aizpildīts lauks “Kopējā vērtība”. 

TSD058 Pagaidu uzglabāšanas apgabalā par pēdējo 4 mēnešu periodu netika atrasta PU deklarācija ar 

norādīto MRN! 

TSD059 MRN eksistē, bet preces kārtas numurs neeksistē. 

PU deklarācija ir atrasta (ir statusā „Pieņemts”, „Preces daļēji izvestas” vai „Pieprasīta 

anulēšana”), bet neeksistē prece ar norādīto kārtas numuru. 

TSD060 Ja iepriekšējās procedūras tiek norādītas, tad PUD visam precēm jābūt vienādiem iepriekšējo 

procedūru kodiem.  

TSD061 Atļaujā norādītais galvojums nav derīgs. 

TSD062 Atļauju dati ir obligāti, ja iesniedzējam nav derīgas TST atļaujas vai ir derīgas vairākas TST 

atļaujas (vai pakārtotie dati) un datus nevar pielasīt automātiski. 

TSD063 Norādītie atļauju dati nav derīgi - dati trūkst, beidzies to derīgumu termiņš, atļauja ir anulēta 

vai norādītie dati nav atrasti klasifikatoros. 

TSD064 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm jau sākta izvešana. 

TSD065 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu 

no muitas amatpersonas puses.   

TSD066 Lai veiktu atrakstīšanu, norādītajam PUD MRN ir jāatrodas uzskaitē. PUD ar norādīto 

numuru jābūt statusā “Pieņemts”, „Preces daļēji izvestas”. 

TSD067 Automātiskās atrakstīšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir 

norādīts kā atļaujas turētājs. 
TSD068 Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei jau ir sākta izvešana. 
TSD069 Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas 

amatpersonas puses. 

TSD070 PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru. 
TSD071 Izvešanas datums nedrīkst būt senāks par preces ievešanas datumu. 
TSD072 Ja netiek norādīts secīgās procedūras veids N704, N705, N740, N741, N750, N785, N955, 

MNS, tiek veikta norādītā secīgās procedūras MRN pārbaude, norādītajam secīgās 

procedūras numuram jābūt atrodamam EMDAS, kā arī tas nedrīkst sakrist ar atrakstāmās 

PUD MRN! 
TSD073 Izvešanas datums nedrīkst būt nākotnē. 
TSD074 Lai veiktu atrakstīšanas datu dzēšanu, norādītajai precei ir jābūt izvestai! 

TSD075 Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas komersants, kurš PUD ir 

norādīts kā atļaujas turētājs! 

TSD076 Nevar veikt atrakstīšanas datu dzēšanu, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu 

no muitas amatpersonas puses. 

TSD077 Meklēšana pēc transporta dokumenta iespējama tikai kombinācijā ar PUD iesniegšanas 

periodu. 

TSD078 Atzītā saņēmēja statusa validācija. 

Ja PUD iepriekšējās procedūras kods ir N80, N821, N822 vai 952, tad tiek veikta 

Pavaddokumentu validācija. 

Ja dokumenta kods (type) ir C520 vai C522, tad tā numuram ‘referenceNumber’ ir jābūt 

derīgam atzītā saņēmēja sertifikātam.  
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Nosacījuma numurs Nosacījums 

TSD079 Ja norādītais Saņēmēja vai Nosūtītāja EORI (identificationNumber) deklarācijas 

iesniegšanas dienā nav derīgs, tad tiek pārbaudīts vai norādītais identifikators ir derīgs 

personas kods.  

Ja identifikators nav derīgs personas kods, tad deklarācijas iesniegšana netiek atļauta. 

Ja identifikators ir derīgs personas kods, tad tiek mēģināts identifikatoru reģistrēt kā Adhoc. 

Ja Adhoc reģistrācija procesā ir kļūda, tad deklarācijas iesniegšana netiek atļauta. 
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4.5.10 Kļūdu paziņojumi 
Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

33000 Autentifikācija neveiksmīga!   

33001 
Ja nav norādīta netiešā pārstāvība, tad deklarētāja EORI jāsakrīt ar 

deklarācijas iesniedzēja EORI! 

  

33002 
Pārstāvis obligāts, ja ir norādīta tiešā vai netiešā pārstāvība. Pretējā 

gadījumā aili aizpildīt aizliegts! 
  

33003 Pārstāvim jāsakrīt ar deklarācijas iesniedzēju!   

33004 
Ja tiek aizpildīts lauks ‘{%1%}‘, to drīkst norādīt vai nu deklarācijas 

vai nu sūtījuma datos, bet ne abos! 

{%1%} – saraksta nosaukums Ja tiek aizpildīts lauks ”Papildu informācija”, to 

drīkst norādīt vai nu deklarācijas vai nu sūtījuma 

datos, bet ne abos! 

33005 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts! {%1%} – lauka nosaukums Lauks “Pavaddokumenti” ir obligāts! 

33006 Īpašās atsauces kods ‘{%1%}’ ir norādīts sūtījuma līmenī! {%1%} – īpašās atsauces kods 
Īpašās atsauces kods ‘A123’ ir norādīts sūtījuma 

līmenī! 

33007 Laukā ‘{%1%}’ norādītā vērtība neatbilst paredzētajam formātam! {%1%} – lauka nosaukums 
Laukā “Plombas identifikators” norādītā vērtība 

neatbilst paredzētajam formātam! 

33008 Lauks ‘{%1%}’ ir obligāts, jo tas nav norādīts katrā sūtījumā!  Lauks ‘Nosūtītājs’ ir obligāts! 

33009 Valūtai ar kodu ‘{%1%}’ nav atrasts valūtas kurss! {%1%} – valūtas kods Valūtai ar kodu “EEK” nav atrasts valūtas kurss! 

33010 
Lauka ‘{%1%}’ vērtībai jāsakrīt ar visās precēs norādītā “{%2%}” 

lauku summu! 

{%1%} – lauka nosaukums 

{%2%} – summējamo lauku nosaukums 

Lauka “Kopējais bruto svars” vērtībai jāsakrīt ar 

visās precēs norādītā “Bruto svars” lauku 

summu! 

33011 
Pamatdatos norādītajai valūtai jāsakrīt ar preču ierakstos norādīto 

valūtu! 
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Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

33012 
Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar norādīto plombu 
identifikatoru skaitu (norādītas {%1%} plombas un uzrādīti {%2%} 

plombu identifikatori)! 

{%1%} – norādītais plombu skaits 

{%2%} – norādītais plombu identifikatoru 

skaits 

Norādītajam plombu skaitam ir jāsakrīt ar 

norādīto plombu identifikatoru skaitu (norādītas 

15 plombas un uzrādīti 16 plombu 

identifikatori)! 

33013 Norādītais atļaujas turētājs nesakrīt ar deklarācijas iesniedzēju!   

33014 
Lauks ‘{%1%}’ ir jāaizpilda obligāti, jo eksistē vairākas derīgas 

vērtības! 

{%1%} – lauka nosaukums Lauks “Atļaujas numurs” ir jāaizpilda obligāti, jo 

eksistē vairākas derīgas vērtības! 

33015 
 

Pārsniegts pieļaujamais preču skaits {%3%} (iesniegtais preču skaits 

– “{%1%}”, limits – “{%2%}”)! 

{%1%} – deklarācijā norādītais preču skaits 

{%2%} – maksimālais preču skaits 

{%3%} – “deklarācijā” vai ”sūtījumā” 

Pārsniegts pieļaujamais preču skaits deklarācijā 

(iesniegtais preču skaits – 10012, limits – 9999)! 

33016 Preces kārtas numurs “{%1%}” nav unikāls! {%1%} – preces kārtas numurs Preces kārtas numurs ‘2’ nav unikāls! 

33017 Datne ar identifikatoru “{%1%}” neeksistē! 
{%1%} – datnes identifikators Datne ar identifikatoru “12333_555544” 

neeksistē! 

33018 
Precē ar kārtas numuru “{%1%}” kravas marķējumam jāsakrīt ar 

citas preces kravas marķējumu, kura nav iepakota citā precē! 

{%1%} – preces kārtas numurs Precē ar kārtas numuru “4” kravas marķējumam 

jāsakrīt ar citas preces kravas marķējumu, kura 

nav iepakota citā precē! 

33019 Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru “{%1%}”! 
{%1%} – norādītais PUD numurs Sistēmā nav atrasts PUD ar numuru 

“20LV000210089732U0”! 

33020 PUD ar numuru “{%1%}” anulēt nav iespējams! 
{%1%} – norādītais PUD numurs PUD ar numuru “20LV000210089732U0” 

anulēt nav iespējams! 

33021 
Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar identifikācijas numuru 

“{%1%}” nav atļauts labot PUD ar numuru “{%2%}”! 

{%1%} – iesniedzēja EORI 

{%2%} - norādītais PUD numurs 

Anulēšanas pieprasījuma iesniedzējam ar 

identifikācijas numuru “40001112223” nav 
atļauts labot PUD ar numuru 

“20LV000210089732U0”! 

33022 

Lauka "{%1%}" vērtība "{%2%}" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora 

datiem! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Lauka "Iesniedzēja EORI" vērtība 

"40003333221" nesakrīt ar attiecīgā klasifikatora 

datiem! 
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Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

33023 
Lauka “{%1%}” formāts neatbilst paredzētajam formātam! {%2%} – laukā iesūtītā vērtība Lauka "LRN" formāts neatbilst paredzētajam 

formātam! 

33024 
Lauka "{%1%}" vērtība nav unikāla. Lūdzu, ievadiet citu uzskaites 

numuru! 

{%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Lauka "LRN" vērtība nav unikāla. Lūdzu, 

ievadiet citu uzskaites numuru! 

33025 
Sarakstā "{%1%}" ievadīti vairāki vienādi ieraksti! {%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Sarakstā "Informējamās personas " ievadīti 

vairāki vienādi ieraksti! 

33026 
Sarakstā "{%1%}" jānorāda vismaz viens ieraksts! {%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Sarakstā "Sūtījums " jānorāda vismaz viens 

ieraksts! 

33027 
Lauka "{%1%}" vērtībai ir jābūt lielākai par 0 !  {%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 
Lauka "Vērtība" vērtībai ir jābūt lielākai par 0 ! 

33028 
Lauka "{%1%}" vērtībai ir jābūt vienādai vai lielākai par 0 !  {%1%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Lauka "Parāds, kas var rasties" vērtībai ir jābūt 

vienādai vai lielākai par 0 ! 

33029 Datu atlases periods nevar pārsniegt 90 dienas!   

33030 

Ir norādīts “{%1%}”, tādēļ lauku “{%2%}” aizpildīt ir aizliegts! {%1%} – lauka nosaukums, kura dēļ ir 

aizliegts aizpildīt lauku; 

{%2%} – lauka nosaukums no elementu 

tabulas 

Ir norādīts “Nosūtītāja EORI”, tādēļ lauku 

“Nosaukums” aizpildīt ir aizliegts! 

33031 
Termiņa nokavēšanas pamatojumu jānorāda, ja pārsniegts PUD 

pagaidu uzglabāšanas termiņš! 

  

33032 Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm jau sākta izvešana!   

33033 
Nevar veikt atrakstīšanu, jo kādai no PUD precēm ir aktīvs 

pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! 
  

33034 

Lai veiktu atrakstīšanu, norādītajam PUD MRN ir jāatrodas uzskaitē. 

PUD ar norādīto numuru jābūt statusā “Pieņemts”, „Preces daļēji 

izvestas”! 
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Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

33035 
PUD preču atrakstīšanas ziņojumu drīkst iesniegt tikai tas 

komersants, kurš ir norādīts kā atļaujas turētājs! 
  

33036 Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei jau ir sākta izvešana!   

33037 

Nevar veikt {%1%}, jo precei ir aktīvs pieteikums kurš gaida 

izskatīšanu no muitas amatpersonas puses! 
{%1%} – darbības nosaukums, kuras dēļ 

nevar veikt darbību 

 

Nevar veikt atrakstīšanu, jo precei ir aktīvs 
pieteikums kurš gaida izskatīšanu no muitas 

amatpersonas puses! 

 

Nevar veikt atrakstīšanas datu dzēšanu, jo precei 

ir aktīvs pieteikums kurš gaida izskatīšanu no 

muitas amatpersonas puses! 

33038 PUD nav atrodama prece ar norādīto kārtas numuru “{%1%}”! {%1%} – norādītās preces kārtas numurs  

33039 Izvešanas datums nedrīkst būt senāks par preces ievešanas datumu!   

33040 

Ja netiek norādīts secīgās procedūras veids N704, N705, N740, N741, 

N750, N785, N955, MNS, tiek veikta norādītā secīgās procedūras 
numura pārbaude, norādītajam secīgās procedūras numuram jābūt 

atrodamam EMDAS, kā arī tas nedrīkst sakrist ar atrakstāmās PUD 

MRN! 

  

33041 Izvešanas datums nedrīkst būt nākotnē!   

33042 
Lai veiktu atrakstīšanas datu dzēšanu, norādītajai precei ir jābūt 

izvestai! 
  

33043 
Atrakstīšanas datu dzēšanas ziņojumu PUD drīkst iesniegt tikai tas 

komersants, kurš PUD ir norādīts kā atļaujas turētājs! 

  

33044 
Meklēšana pēc transporta dokumenta iespējama tikai kombinācijā ar 

PUD iesniegšanas periodu! 
  

33045 
Lai veiktu atlasi, obligāti jānorāda PUD LRN, MRN vai deklarācijas 

iesniegšanas periods! 

  

33046 Datuma ailēm jābūt vienādā formātā!   
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Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

33047 
Norādīta nekorekta preču atrašanās vieta, kas neatbilst noteiktajam 

formātam vai klasifikatoram! 
  

33048 
Vienas PUD ietvaros drīkst norādīt vienādus iepriekšējo procedūru 

veidus! 
  

33049 
Pārsniegts 10 000 PUD atlases ierobežojums, lūdzu ierobežot atlases 

periodu! 
  

33050 Nav norādīti atļauju dati!   

33051 Atļauja vai tai pakārtotie dati nav derīgi!   

33052 

Atļaujā norādītais galvojums “{%1%}” nav derīgs. Lūdzam 

pārliecināties, vai atļaujā ir veikti grozījumi un norādītais galvojums 

ir aktuāls! 

“{%1%}” – galvojuma numurs  

33053 Pārstāvības veida kods var būt “1”, “2” vai “3”!   

33054 
Lauka “Iepakots citā precē” pieļaujamās vērtības ir “0” – Nē un “1” 

– Jā! 
  

33055 
Ziņojuma iesniedzējam nav tiesības norādīt iesniedzēja EORI 

“{%1%}” 

{%1%} – ziņojumā norādītais EORI Lietotājam nav tiesības norādīt iesniedzēja EORI 

“LV40001112223” 

33056 Norādītais atzītā saņēmēja sertifikāts nav derīgs!   

33057 

Norādītais “{%1%}” neatbilst fiziskas personas personas kodam vai 

tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! 
{%1%} – ziņojumā norādītais EORI Norādītais “LV11111111111” neatbilst fiziskas 

personas personas kodam vai tehnisku iemeslu 

dēļ nav iespējams izveidot ADHOC! 

33058 
Preču atrašanās vietu ar vietas kodu “A” var norādīt tikai, ja 

iepriekšējā procedūra ir “N355”! 
  

33059 
Preču atrašanās vietu ar vietas kodu “C” var norādīt tikai, ja 

iepriekšējā procedūra ir tranzīts! 

  

33060 
Preču atrašanas vietai ar vietas kodu “C” obligāti jābūt pievienotam 

pavaddokumentam ar kodu “C522” vai “C520”! 
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Kods Paziņojums Paziņojuma parametru ({%1%}) 

skaidrojums 

Piemērs 

33061 
Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā muitas iestādes 

atrašanās vieta neatbilst klasifikatoram! 
  

33062 
Preču atrašanās vietas identifikatorā norādītā noliktavas identifikācija 

nav vienāda ar atļaujas datos norādīto! 

  

33063 Preču atrašanās vietas kodā nav norādīta atrašanās vietas adrese!   

 

 


