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Paziņojums 

Saskaņā ar savu intelektuālā īpašuma politiku GS1®cenšas izvairīties no neskaidrībām par prasībām intelektuālā 

īpašuma jomā, prasot šo GS1 GVN piešķiršanas noteikumu Standarta (drukas versija) izstrādāšanas darba 
grupas dalībniekus piekrist piešķirt GS1 biedriem bez autortiesību atlīdzības vai RAND (Samērīgu un nediskriminējošu 
noteikumu) licenci attiecībā uz Nepieciešamajām prasībām (Necessary Claims) atbilstoši tam, kā šīs prasības ir 
definētas GS1 intelektuālā īpašuma politikas aprakstā. Turklāt uzmanība tiek pievērsta arī iespējai, ka viena vai vairāku 
šīs Specifikācijas faktoru ieviešana var būt pakļauta patenta vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas neparedz 
Nepieciešamo prasību.  
Šāda veida patenta vai citas intelektuālā īpašuma tiesības nav pakļautas GS1 licencēšanas prasībām. Turklāt 
vienošanās par licenču piešķiršanu saskaņā ar GS1 Intelektuālā īpašuma politiku neietver intelektuālā īpašuma tiesības 
un neparedz nekādas prasības no tādu trešo pušu puses, kas nav Darba grupas dalībnieki.  

Attiecīgi GS1 iesaka, ka katrai organizācijai, kas īsteno ieviešanu saskaņā ar šo Specifikāciju, vajadzētu noteikt, vai 
pastāv patenti, kas attiecas uz konkrēto ieviešanu, ko organizācija īsteno saskaņā ar Specifikāciju, un vai ir 
nepieciešama licence attiecībā uz patenta vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Nosakot šo vajadzību pēc 
licencēšanas, vajadzētu ņemt vērā attiecīgās sistēmas nianses, ko izstrādājusi organizācija, konsultējoties ar savu 
patentu padomi.  

ŠIS DOKUMENTS IR “TĀDS KĀDS IR”  UN NEIETVER NEKĀDAS GARANTIJAS (IESKAITOT TIRDZNIECĪBAS, 
NEPĀRKĀPŠANAS, ATBILSTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIM GARANTIJAS, KĀ ARĪ CITAS GARANTIJAS, KAS IZRIET NO ŠĪS 
SPECIFIKĀCIJAS). GS1 atsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem, kas radušies, nepareizi izmantojot šos 
Standartus (ieskaitot īpašus, netiešus, izrietošus vai kompensācijas zaudējumus), ieskaitot atbildību par jebkādu 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu, kas attiecas uz šajā dokumentā ietvertās vai ar to saistītās informācijas 
izmantošanu.  

GS1 patur tiesības šajā dokumentā veikt izmaiņas jebkurā laikā bez iepriekšējas paziņošanas. GS1 nesniedz garantijas 
saistībā ar šī dokumenta izmantošanu un neuzņemas atbildību par kļūdām, kas var gadīties šajā dokumentā, kā arī 
neuzņemas pienākumu atjaunināt tajā ietverto informāciju. 

GS1 un GS1 logo ir reģistrētas GS1 AISBL preču zīmes. 
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1 Ievads 

1 Vispārīga informācija 

Informācija par šiem noteikumiem 

GVN piešķiršanas noteikumi ir sagrupēti pēc galvenajiem GVN izmantošanas veidiem: juridiskās 
personas, fiziskā atrašanās vieta, funkcija un digitālā atrašanās vieta. Šie četri galvenie 
izmantošanas veidi nav savstarpēji izslēdzoši, un gadījumā, ja GVN identificē vairākus atrašanās 
vietu veidus, ir jāpiemēro visi saistītie noteikumi (skatīt 1.3 punkta noteikumus). 

Doti divu veidu noteikumi: 

■ Strukturālie noteikumi, kas definē galvenos GVN piešķiršanas noteikumus. 

■ Rīcības noteikumi, kas definē, kā jāpiemēro GVN piešķiršanas principi, ja notiek organizatoriskas 
izmaiņas. Kā daļa no rīcības noteikumiem ir pievienots šāds īss noteikuma kopsavilkums: 

□ Jauns GVN, izriet no noteikuma, kad tiek piešķirts jauns GVN. 

□ Tas pats GVN, izriet no noteikuma, kad tiek saglabāts esošais GVN. 

□ Neaktīvs GVN, izriet no noteikuma, kad esošais GVN tiek deaktivizēts. Tirdzniecības partneri 
tiek informēti, ka GVN nedrīkst izmantot jaunos darījumos. Šo GVN joprojām var izmantot, 
bet tikai tad, ja atsaucas uz iepriekšējiem darījumiem. 

 

1.1 GVN izmantošana 

Pamatnoteikums ir tāds, ka atsevišķs GVN ir nepieciešams ikreiz, kad organizācijām nepieciešams 
atšķirt vienu atrašanās vietu no citas.  

GVN var izmantot, lai identificētu juridisku personu, fizisku atrašanās vietu, funkciju vai digitālu 

atrašanās vietu. GVN var izmantot, lai identificētu "Kas" un "Kur" dažādos pielietojumos: 

■ "Kas" - juridiska persona, funkcija. 

■ "Kur" – fiziskās un/vai digitālās atrašanās vietas. 

Neatkarīgi no tā, kā GVN tiek izmantoti, tirdzniecības partneriem un citām pusēm, piemēram, varas 
iestādēm, ir jāzina, "aiz konkrētā GVN" esošā organizācija.  Piemēram, ja grāmatvedības nodaļa, 
noliktava vai ERP programma atsaucas uz savu GVN, tad tas attiecīgajai organizācijai jāpaziņo 
iepriekš, vai nu apmainoties ar informāciju pirms tam, vai arī nodrošinot informācijas iegūšanas 

iespēju tiešsaistē. 

Informāciju, kas saistīta ar katru GVN, tirdzniecības partneri uzglabā pie sevis iekšēji vai arī 
centrālajās datubāzēs. Ja mainās atrašanās vieta, bet netiek nomainīta informācija, tad saziņa vai 
piegādes notiks uz failā esošo adresi. Tāpēc ir svarīgi, lai organizācijas paziņotu tirdzniecības 
partneriem cik ātri vien iespējams, ka ir ieviests jauns GVN, vai arī ir mainīta ar GVN saistītā 
informācija. 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

Juridiska persona ir jebkurš uzņēmums, valsts iestāde, nodaļa, labdarības organizācija, indivīds vai 
institūcija, kura likuma priekšā ir tiesīga stāties darījumu un līguma attiecībās. 

Juridiskai personai ir jāpiešķir savs GVN, ja tās juridiskais nosaukums un/vai juridiskā adrese un/vai 

juridiskais reģistrācijas numurs atšķiras no citām juridiskajām personām, un ir ar darījumu veikšanu 
saistīta vajadzība identificēt juridisku personu starp citām organizācijām. 

Cita ar GVN saistīta informācija var ietvert kontaktinformāciju (adresi apmeklētājiem, e-pasta 
adresi, tālruņa numuru, utt.), nodokļu reģistrācijas numurus (piemēram, PVN maksātāja numuru) 
un finanšu konta informāciju. 
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Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Tirdzniecības partneriem ir jāspēj atšķirt vienu juridisko personu no citām juridiskām personām. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

2.1.1 Jaunas juridiskās personas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Funkcija ir organizatoriska apakšnodaļa vai nodaļa, kas balstās uz tās veicamajiem specifiskajiem 
uzdevumiem, kurus tai noteikusi organizācija. 

Funkcijai ir jāpiešķir savs GVN, ja tās uzņēmējdarbības mērķis atšķiras no citām funkcijām vai ir 

specifiskāks par citām funkcijām, un tāpēc uzņēmumam ir nepieciešams identificēt šo funkciju starp 
citām organizācijām. 

Informācija, kas ir saistīta ar funkcijas GVN, var ietvert kontaktinformāciju (adresi apmeklētājiem,  
e-pasta adresi, tālruņa numuru, utt.), nodokļu reģistrācijas numurus (piemēram, PVN maksātāja 
numuru) un finanšu konta informāciju. 

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Tirdzniecības partneriem ir jāspēj nodalīt vienu funkciju no citām funkcijām. 

Piezīme 

Ja funkcijas netiek definētas, tad tiek uzskatīts, ka GVN atspoguļo visas uzņēmuma funkcijas.  

Piemēri 

1. piemērs 
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Uzņēmumam ir trīs nodaļas bez nepieciešamības katru atsevišķi identificēt, tāpēc tās visas izmanto 
GVN A (juridiskas personas GVN).  

 

2. piemērs 

 

Uzņēmumam ir trīs nodaļas, no kurām viena tiek identificēta ar atsevišķu GVN B. Visas citas nodaļas 
izmanto GVN A (juridiskas personas GVN), jo nav vajadzības pēc to atsevišķas identifikācijas. 

 

3. piemērs 

 

Divi viena uzņēmuma kuģi izsekojamības mērķiem tiek identificēti kā ražošanas vienības. 

Saistītie noteikumi 

3.1.1 Jaunas funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 
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1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

Fiziskā atrašanās vieta ir vieta (zona, ēka vai ēku komplekss) vai zona uz šīs vietas, kurā kaut kas ir 
atradies, atrodas vai atradīsies. 

Fiziskajai atrašanās vietai ir jāpiešķir savs GVN, ja tās piekļuves adrese atšķiras no citām fiziskajām 

atrašanās vietām, un uzņēmumam ir nepieciešamība identificēt fizisko atrašanās vietu citu 
organizāciju vidū. 

Fiziskajai atrašanās vietai citā fiziskajā atrašanās vietā var būt pašai savs GVN (piemēram, 
tirdzniecības automāts veikalā, plaukts noliktavā).  

Fiziskās atrašanās vietas GVN saistītajā informācijā var iekļaut attiecīgo juridisko personu, kā arī 
kontaktinformāciju (adresi apmeklētājiem, e-pasta adresi, tālruņa numuru, u.c.), atrašanās vietas 

mērķi (piemēram, noliktava, birojs), darba laiku, u.c. informāciju. 

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Tirdzniecības partneriem ir nepieciešams atšķirt vienu fizisko atrašanās vietu no citām fiziskajām 
atrašanās vietām. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

4.1.1 Jaunas fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

1.1 (vecā) (piekļuves punkta) Atrašanās vieta 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Digitālā atrašanās vieta apzīmē elektronisku (nefizisku) adresi, ko izmanto saziņai starp 
datorsistēmām. 

Digitālajai atrašanās vietai ir jāpiešķir savs GVN, ja tās mērķis atšķiras no citu digitālo atrašanās 
vietu mērķa, un, ja uzņēmumam ir vajadzība identificēt digitālo atrašanos starp organizācijām. 
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Informācija, kas ir saistīta ar digitālās vietas GVN, ietvers saistīto juridisko personu, kā arī var iekļaut 
attīstības statusu (testēšana, ražošana), atrašanās vietas tīkla adresi un sistēmas administratora 
kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru, utt.). 

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Tirdzniecības partneriem ir nepieciešams atšķirt vienu digitālo atrašanās vietu no citām digitālajām 
atrašanās vietām. 

Piemērs 

 

■ Uzņēmuma resursu plānošana (ERP) 

■ Elektroniskā datu apmaiņa (EDI) 

Saistītie noteikumi 

5.1.1 Jaunas digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.2 GVN paplašinājuma komponentes izmantošana  

GVN + GVN paplašinājuma komponente nodrošina fiziskās atrašanās vietas identifikāciju daudz 
detalizētākā līmenī. 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

Fiziskā apakš-atrašanās vieta ir specifiska vieta fiziskajā atrašanās vietā. Piemēram, durvis, telpas, 
plauktu atrašanās vietas un teritorijas ap ēku, piemēram, pagalmi. 

GVN + GVN paplašinājuma komponenti var izmantot, lai identificētu zonas fiziskajā atrašanās vietā, 
kuras identificē ar vienu GVN.  

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Uzraudzības un izsekošanas sistēmās, kā arī krājumu uzskaites lietojumprogrammās var būt 

nepieciešamība redzēt kustību iekšēju atrašanās vietu robežās. GVN + GVN paplašinājuma 
komponente ļauj identificēt šādas atrašanās vietas, nepiešķirot tām atsevišķus GVN.  
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Piezīme 

■ Galvenie pamatdati (piemēram, piekļuves adrese) ir identiski visām apakš-atrašanās vietām, 
kuras identificē ar GVN paplašinājuma komponentēm, jo tās tiek definētas GVN līmenī. Ja 
apakš-atrašanās vietai ir atšķirīgi pamatdati, tad ir jāpiešķir pamata GVN. 

■ Ja apakš-atrašanās vietu izmanto, lai sniegtu norādījumus tirdzniecības partneriem, tad šai 
vietai būtu jāpiešķir pamata GVN. Skatīt arī 1.2.2 

Piemēri 

 

Šajā tabulā ir attēlotas vērtības svītrkoda un EPC URN formātā, kas balstās uz GVN A ar vērtību 
9501101530003: 

Svītrkoda formāts EPC URN formāts 

(414)9501101530003(254)1 urn:epc:sgln:950110153.000.1 

(414)9501101530003(254)2 urn:epc:sgln:950110153.000.2 

(414)9501101530003(254)3 urn:epc:sgln:950110153.000.3 

u.c. u.c. 

Saistītie noteikumi 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.2 GVN paplašinājuma komponentes izmantošana darījumiem 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.2.2 GVN paplašinājuma komponentes izmantošana darījumiem 

GVN paplašinājumu var izmantot tikai tiem darījumiem, kuros ir visu iesaistīto partneru savstarpēja 
vienošanās un tajos izmantoto transakciju standarts atbalsta GVN paplašinājumu.  

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  
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Pamatojums 

GVN paplašinājums ir izvēles GVN elements, lai atbilstoši noteikumiem pašas atrašanās vietas 
iekšienē, vēl sīkāk nodalītu fizisko atrašanās vietu. Ne visi tirdzniecības partneri savās darījumu 
sistēmās (piemēram, pasūtījumu pārvaldības vai ERP sistēmās) spēj nodalīt atrašanās vietas, 

izmantojot GVN paplašinājuma komponenti. Līdzīgi var būt, ka transakciju atbalsts GVN 
paplašinājuma izmantošanai ir ierobežots vai šajā brīdī nav pieejams. Tāpēc darījumos ir ieteicams 
izmantot GVN bez paplašinājuma komponentes. Šis noteikums atzīst GVN paplašinājumu (pēc 
savstarpējas vienošanās) un potenciāli nākotnē tas varētu būt atbalstīts transakciju standartos, kur 
uzņēmējdarbības prasības pamato tā ieviešanu kā atvērtu standartu.  

 

 

Piemēri 

 

Šajā piemērā parādīts, ka mērķis ir sniegt norādījumus piegādātājam nogādāt preces līdz konkrētām 
doka durvīm. Tā kā transakciju sistēmās un standartos trūkst attiecīgā atbalsta, tad šajā gadījumā 
ieteicams paplašinājuma komponenti neizmantot. Tā vietā katrām doka durvīm ir jāpiešķir individuāls 

GVN.  

Saistītie noteikumi 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.2.3 Fiziskās atrašanās vietas GVN izmaiņas ietekme 

Ja mainās fiziskās atrašanās vietas GVN, tad ir jāmaina arī visas uz šī GVN veidotās  
GVN + paplašinājuma kombinācijas. 

Noteikums 

☒ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 
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Pamatojums 

GVN maiņu izraisa pārcelšanās uz citu adresi vai citu ēku. Tāpēc tiks pārvietotas arī apakš-atrašanās 
vietas. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

4.2 Fiziskās atrašanās vietas maiņa 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.3 Tā paša GVN izmantošana vairāku atrašanās vietu tipu identificēšanai 

Vairāku atrašanās vietu tipu identificēšanai var izmantot vienu un to pašu GVN. Visizplatītākais 
gadījums, kad uzņēmums izmanto vienu un to pašu GVN, lai identificētu sevi kā juridisko personu 
un arī kā savu fiziskās atrašanās vietu.  

1.3.1 Atļautās atrašanās vietas tipa kombinācijas izmantojot vienu un to pašu GVN 

Vienu un to pašu GVN var piešķirt: 

■ vienai juridiskai personai un/vai 

■ vienai funkcijai un/vai 

■ vienai fiziskajai atrašanās vietai un/vai 

■ vienai digitālai atrašanās vietai. 

Visam uzskaitītajam jābūt vienā un tajā pašā juridiskajā personā. 

 Piezīme. Juridiskai personai piešķirto GVN var izmantot arī, lai identificētu visas organizācijas 

funkcijas (vai visām funkcijām, kurām atsevišķs GVN nav piešķirts). Vairāk informācijas skatīt 
1.3.2. punktā.   

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  
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Pamatojums 

Daži uzņēmumi veic tādas darbības, kurām nav vajadzīgas organizatoriskas vai fiziskas 
apakšnodaļas.  

Piezīme 

Gadījumā, ja GVN identificē vairākus atrašanās vietu tipus, ir jāpiemēro visi saistītie noteikumi. Ja 
organizācijas kļūst lielākas vai komplicētākas, viena un tā paša GVN vairākkārtēja izmantošana var 
radīt nevēlamu atkarību. Vairāk informācijas skatīt 1.3.3. un 1.3.4. punktos. 

Piemēri 

 

Vienu un to pašu GVN izmanto, lai identificētu juridisku personu un organizācijas fizisko atrašanās 
vietu. 

Saistītie noteikumi 

1.3.3 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas maiņas ietekme 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.3.2 Juridiskās personas GVN izmantošana, lai identificētu organizācijas funkcijas 

Juridiskai personai piešķirto GVN var izmantot arī, lai identificētu visas organizācijas funkcijas  
(vai visas funkcijas, kurām nav piešķirts atsevišķs GVN). 

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Uzņēmējdarbības procesā juridisku personu un funkcijas apzīmē ar "kas", kurā funkcija ir daudz 
precīzāks identificēšanas līdzeklis. Dažām organizācijām var būt nepieciešams identificēt atsevišķas 
funkcijas individuāli, bet ne tās visas.  
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Piemēri 

 

GVN A izmanto, lai identificētu juridisku personu un visas "citas" funkcijas, kas šajā gadījumā ir 
uzskaitvede un loģistika. Pasūtīšanas procesā ir nepieciešams īpaši identificēt pārdošanas nodaļu, 
izmantojot GVN B.  

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

1.3.3 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas maiņas ietekme  

GVN izmaiņas, kuras izraisa noteikumi saistībā ar vienu pielietojuma veidu, ietekmēs arī citus GVN 
pielietojuma veidus.  

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Šis ir kombinētās izmantošanas loģisks iznākums. 

Piemērs 
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GVN A izmanto, lai identificētu juridisku personu un fizisku atrašanās vietu. Piekļuves adrese 

mainās, kā rezultātā fiziskajai atrašanās vietai ir nepieciešams piešķirt jaunu GVN B.  

Šajā brīdī organizācijas izvēle ir: Ja organizācija vēlas turpināt vairākkārtēji izmantot GVN, tad ir 
nepieciešams, lai juridiskās personas GVN tiktu mainīts par GVN B.  

Ja vairākkārtēja GVN izmantošana tiek izbeigta, tad organizācija var turpināt izmantot GVN A 
juridiskajai personai. 

Saistītie noteikumi 

2.2 Juridiskās personas maiņa 

3.2 Funkcijas maiņa 

4.2 Fiziskās atrašanās vietas maiņa 

5.2 Digitālās atrašanās vietas maiņa 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.2.2 (vecs) Juridiskās adreses maiņa, kas ir arī fiziskā atrašanās vieta 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas 

ietekme  

Ja atrašanās vietas izņemšana vai apvienošana rada situāciju, ka GVN tiek deaktivizēts, tad tas 
ietekmēs arī citas tā GVN izmantošanas situācijas (juridiska persona, funkcija, fiziskā atrašanās 
vieta, digitālā atrašanās vieta), jo GVN vairs netiks izmantots jaunos darījumos. 

Dažos gadījumos ir iespējams izvairīties no GVN deaktivizēšanas, saglabājot to citām atrašanās 

vietām. Piemēram, organizācija var izvēlēties turpināt izmantot GVN fiziskajai atrašanās vietai pēc 
funkcijas izņemšanas vai apvienošanas. Tomēr, ja juridiska persona tiek izņemta, tad GVN ir 
jādeaktivizē un citai(-ām) atrašanās vietai(-ām) ir jāpiešķir jauns GVN. 

Noteikums 

Strukturālais noteikums: ☒  

Pamatojums 

Šis ir vairākkārtējas izmantošanas loģisks iznākums. 
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Piemēri 

 

 

GVN A izmanto, lai identificētu grāmatvedības nodaļu (funkciju) un grāmatvedības sistēmu (digitālā 
atrašanās vieta). Grāmatvedības sistēma tiek izņemta, jo tās funkcijas pārņem ERP sistēma.  

Šajā brīdī organizācijas izvēle ir: Tā var izlemt deaktivizēt GVN A un piešķirt jaunu GVN B 
grāmatvedības nodaļai, vai arī tā var saglabāt GVN A, lai identificētu grāmatvedības struktūrvienību.  

Saistītie noteikumi 

2.3 Juridiskās personas likvidēšana 

3.3 Funkcijas likvidēšana 

4.3 Fiziskās atrašanās vietas likvidēšana 

5.3 Digitālās atrašanās vietas likvidēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

2 Juridiskā persona 

2.1 Jaunas juridiskās personas pievienošana 

2.1.1 Jaunas juridiskās personas identificēšana 

Ja tiek pievienota jauna juridiskā persona, kas iesaistīsies biznesa darījumos, tai ir jāpiešķir jauns 
GVN. 
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Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja juridiskā persona pastāv līdzās citām juridiskām personām un veic darījumus ar citām 

organizācijām, tad ir jābūt iespējai to identificēt atsevišķi. 

Piezīme 

No jauna piešķirto GVN var izmantot arī, lai identificētu (jaunu) fizisko atrašanās vietu un/vai 
(jaunu) sistēmu. To nevar izmantot, lai identificētu (jaunu) funkciju, jo funkcija vienmēr ir pakārtota 
juridiskai personai. Skatīt 1.3.2. noteikumu. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

2.1 (vecs) Iegāde/Izveide / Jaunas atrašanās vietas izmantošana 

2.1.2 Juridiskās personas sadalīšana 

Ja juridiskā persona tiek sadalīta vairākās atsevišķās vienībās, tad viena no šīm jaunajām 

juridiskajām personām var paturēt esošo GVN, ar nosacījumu, ka tas ir uzņēmums, kas pārņem 
savā kontrolē GS1 Uzņēmuma Prefiksu vai individuāli piešķirtos GVN. Citām juridiskajām personām 
ir jāpiešķir jauni GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Tā kā sākotnējā juridiskā persona paliek aktīva, tad tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarbību 
ar šo juridisko personu, par šīm izmaiņām nav jāziņo.   
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Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

2.2 Juridiskās personas maiņa 

Uzņēmuma darbības laikā var mainīties juridiskās personas īpašības. Šajos noteikumos ir uzskaitītas 
visbiežākās izmaiņas un izskaidrots, vai ir jāpiešķir jauns GVN. 

2.2.1 Juridiskā pamata maiņa 

Juridiskās personas GVN var palikt tāds pats, ja mainās juridiskais pamats (piemēram, piemērojamā 
jurisdikcija un kapitālsabiedrības tips), kurā persona darbojas. 

 Svarīga piebilde: Dažās reglamentējošās situācijās var būt prasība nomainīt juridiskās 

personas GVN. Šaubu gadījumā sazinieties ar vietējo GS1 organizāciju. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja mainās juridiskais pamats, saskaņā ar kuru uzņēmējdarbības vienība darbojas, tad mainās arī 
pašas uzņēmējdarbības personas definīcija. Kaut arī attiecības ar tirdzniecības partneri nemainās, 

šīs izmaiņas var ietekmēt to, kā šie tirdzniecības partneri sadarbojas ar šo uzņēmējdarbības 
personu. 

Piemēri 

1. piemērs 

Uzņēmums "A" (reģistrēts saskaņā ar Kanādas Uzņēmējdarbības sabiedrību likumu), kas atrodas 
Kanādā, Ontārio provincē pārceļas uz Albertas provinci. Uzņēmums "A" joprojām atrodas tajā pašā 

jurisdikcijā, kurā darbojas likums, saskaņā ar kuru tas tika reģistrēts, tādējādi GVN nemainās.  
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2. piemērs 

Uzņēmums "B" (reģistrēts saskaņā ar Ontārio Uzņēmējdarbības sabiedrību likumu), kas atrodas 
Kanādā, Ontārio provincē, pārceļas uz Albertas provinci. Pārcelšanās rezultātā Uzņēmums "B", kas ir 
reģistrēts saskaņā ar Albertas Uzņēmējdarbības sabiedrību likumu. Tomēr uzņēmumam "B" mainās 
jurisdikcija un tādēļ arī tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru tas darbojas. Atkarībā no regulējuma 
situācijas etiķetes, var būt nepieciešamība mainīt GVN. 

 

3. piemērs 

Uzņēmums "C" (kas ir reģistrēts saskaņā ar Kanādas Bezpeļņas sabiedrību likumu) nolemj kļūt par 
peļņas organizāciju un atkārtoti reģistrējas saskaņā ar Kanādas Uzņēmējdarbības sabiedrību likumu. 

Uzņēmums "C", kas, lai arī darbojas tajā pašā jurisdikcijā, tomēr ir mainījis savu tiesisko pamatu un 
tāpēc arī ir jāmaina tā GVN.  

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.3 (vecs) Juridiskas personas pārcelšanās 

2.2.2 Juridiskā nosaukuma maiņa 

Uzņēmuma juridiskā nosaukuma maiņa nenozīmē, ka ir jāmaina arī GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Šīs izmaiņas neietekmē piegādes ķēdes partnerus vai valsts tiesībsargājošās iestādes, kurās 
uzņēmums ir reģistrējies.  
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Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

2.2.1 Juridiskā pamata maiņa 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.1(vecs) Uzņēmuma nosaukuma maiņa 

2.2.3 Juridiskās personas pārcelšanās 

Ja juridiskā persona pārceļas uz citu adresi, tad tās GVN var nemainīt. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Juridiskās personas adreses maiņa ir administratīvas izmaiņas, kuras neatstāj nozīmīgu ietekmi uz 
uzņēmējdarbību. Juridiskās personas GVN maiņa radītu daudzu procesu un sistēmu darbības 
traucējumus. 

Piezīme 

Ja pārcelšanās rezultātā mainās arī uzņēmuma juridiskais pamats, tad var būt nepieciešams jauns 
GVN. Skatīt 2.2.1 noteikumu. 

Piemēri 
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Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

2.2.1 Juridiskā pamata maiņa 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.3 (vecs) Juridiskas personas pārcelšanās 

4.1.2 (vecs) Juridiskās atrašanās vietas (piemēram, pasta indeksa, ielas adreses, pilsētas) maiņa, kas 
nav fiziskā atrašanās vieta 

2.2.4 Juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numura maiņa 

Ja mainās viens no juridiskās personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numuriem, tad juridiskās 
personas GVN paliek nemainīgs. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Juridiskās personas adreses maiņa ir administratīvas izmaiņas, kuras neatstāj būtisku ietekmi uz 
uzņēmējdarbību. Juridiskās personas GVN maiņa radītu nevajadzīgus piegādes ķēdes procesu un 
sistēmu traucējumus. 

Piemēri 

 

Mainās juridiskās personas PVN (pievienotās vērtības nodokļa) maksātāja reģistrācijas numurs. 

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

2.2.5 Mainās juridiskās personas kontaktinformācija 

Ja mainās juridiskās personas kontaktinformācija (adrese apmeklētājiem, pasta adrese, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese u.c.), tad GVN var palikt nemainīgs. 
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Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Juridiskās personas adreses maiņa ir administratīvas izmaiņas, kuras neatstāj būtisku ietekmi uz 

uzņēmējdarbību. Juridiskās personas GVN maiņa radītu daudzu procesu un sistēmu darbības 
traucējumus. 

Piemēri 

 

Uzņēmuma galvenās mītnes e-pasta adreses maiņa. 

Saistītie noteikumi 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.5(vecs) Kontaktinformācijas izmaiņas 

2.2.6 Juridiskās personas maiņas ietekme uz saistītajām atrašanās vietām 

Ja mainās juridiskās personas GVN, tad ar juridisko personu saistīto atrašanās vietu GVN var palikt 
nemainīgi. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☒ Nemainīgs GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Funkciju, fizisko atrašanās vietu un digitālo atrašanās vietu GVN vienmēr ir jānodrošina skaidra saikne 
ar atbildīgo juridisko personu. Tirdzniecības partneri parasti piemēro vienošanos, piemēram, 
savstarpējās sadarbības līgumus, lai izveidotu šādas saiknes, kuras atjauninās juridiskās personas 
maiņas gadījumā.  
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Piemēri 

 

Mainās juridiskās personas juridiskais pamats, un likumdošanas prasības liek tai mainīt savu GVN  
(no GVN A uz GVN C). Rūpnīcu identificējošais GVN B paliek nemainīgs. 

Saistītie noteikumi 

2.2.1 Juridiskā pamata maiņa 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

2.3 Juridiskās personas likvidēšana 

2.3.1 Likvidētās juridiskās personas GVN 

Juridiskā persona var tikt likvidēta visā uzņēmuma darbības laikā. Šajā gadījumā ir jādeaktivizē 
juridisko personu identificējošais GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Likvidētās juridiskās personas GVN atkārtota izmantošana tirdzniecības partneriem var radīt 
sajukumu. 
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Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

2.3.2 Apvienoto vai iegūto juridisko personu GVN 

Ja apvienojas divas vai vairākas juridiskas personas, tad vienu no esošajiem GVN var paturēt, lai 

identificētu jauno juridisko personu (skatīt piezīmi). Citi GVN būs jāmarķē kā tādi, kuri attiecas uz 
neaktīvām juridiskām personām.  

Gadījumos, ja juridiskā persona pārņem citu juridisko personu, bet abas šīs personas turpina būt 
aktīvas, tad tās abas var paturēt katra savu GVN.  

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja sākotnējās juridiskās personas paliek aktīvas, tad tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarbību 

ar attiecīgo juridisko personu, par šīm izmaiņām jāpaziņo nav.  

Piezīme 

Jaunajai juridiskajai personai būs jāsaņem GS1 Uzņēmuma prefiksa (GCP) licence vai individuāli 
piešķirtais GVN. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar savu GS1 biedra organizāciju. 
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Piemēri 

 

Uzņēmumi, kuri sadarbojas ar "A", nejutīs izmaiņas. Tomēr uzņēmumiem, kuri sadarbojas ar "B", 
tas būs jauns GVN. 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

2.3.3 Juridiskās personas likvidēšanas ietekme uz saistītajām atrašanās vietām 

Organizācijām valstīs, kurās tās darbojas, var būt vairākas juridiskās personas. Ja kāda no to 
juridiskajām personām tiek likvidēta, kā rezultātā tiek deaktivizēts GVN, tad saistīto atrašanās vietu 

GVN var nemainīt (skatīt piezīmi). 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Funkciju, fizisko atrašanās vietu un digitālo atrašanās vietu GVN vienmēr ir jānodrošina skaidra 
saikne ar atbildīgo juridisko personu. Tirdzniecības partneri parasti piemēro dažādas vienošanās, 

piemēram, savstarpējās sadarbības līgumus, lai izveidotu šādas saites, kuras atjauninās gadījumā, 
ja tiek likvidēta juridiska persona.  

Piezīme 

Lai paturētu to pašu GVN, organizācijai jāpatur arī GS1 Uzņēmuma prefiksa (GCP) licence vai 
individuāli piešķirtais GVN. Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar savu GS1 biedru 
organizāciju. 
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Piemēri 

 

Tiek likvidēta juridiskā persona, kas ir identificēta ar GVN A. Ražotne tiek piesaistīta citai (esošai) 
juridiskai personai, kuru identificē ar GVN C. Rūpnīcas identificēšanas GVN B paliek nemainīgs. 

Saistītie noteikumi 

nav piemērojami 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

3 Funkcija 

3.1 Jaunas funkcijas pievienošana 

3.1.1 Jaunas funkcijas identificēšana 

Ja tiek pievienota jauna funkcija, kas būs iesaistīta biznesa transakcijās, un ja šo funkciju 
uzņēmējdarbības transakcijās būs jānošķir no citām funkcijām, tad tai jāpiešķir jauns GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja funkcija pastāv līdzās citām funkcijām un ir iesaistīta darījumus ar citām organizācijām, tad to 

jāspēj identificēt atsevišķi. 

Piezīme 

Kombinēta izmantošana. Juridiskai personai (jaunai) nevar piešķirt jaunu GVN. Jaunu GVN var 
piešķirt (jaunai) fiziskajai atrašanās vietai un/vai (jaunai) digitālai atrašanās vietai. 
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Piemēri 

 

Uzņēmums izveido jaunu kvalitātes nodaļu 

Saistītie noteikumi 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

2.2 (vecs) Pievienot operāciju — ēku 

3.1.2 Funkcijas sadalīšana 

Ja funkcija tiek sadalīta vairākās funkcijās, tad viena no tām var paturēt sākotnējo GVN, ja vien 

funkcija patur to pašu pamata atribūtu daļu un paliek saistīta ar sākotnējo juridisko personu. Citām 
funkcijām ir nepieciešami jauni GVN. 

Noteikums 

☒ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Tā kā sākotnējā funkcija paliek aktīva, tad tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarbību ar šo 
funkciju, par šīm izmaiņām nav jāziņo. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 
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3.2 Funkcijas maiņa 

Uzņēmuma darbības laikā var mainīties funkcijas īpašības. Šajos noteikumos ir uzskaitītas visbiežāk 
sastopamās izmaiņas un izskaidrots, vai konkrētajā gadījumā ir jāpiešķir jauns GVN. 

3.2.1 Funkcijas mērķa maiņa 

Gadījumā, ja funkcijas mērķi skar nebūtiskas izmaiņas, kur daļa no funkcijas paliek nemainīga un šīs 
izmaiņas neietekmē notiekošās biznesa transakcijas, tad GVN var nemainīt. Funkcija un mērķis ir 
nesaraujami saistīti, un tāpēc pilnīgas (būtiskas) funkcijas mērķa izmaiņas nav iespējamas. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarboties ar šo funkciju, par šīm izmaiņām nav jāziņo. 
Tirdzniecības partneri, kuri sadarbojas ar funkciju pirmo reizi, GVN uztvers kā jaunu. 

Piemēri 

 

Uzņēmums nolemj pārveidot Klientu apkalpošanas nodaļu par Klientu apkalpošanas un kvalitātes 
nodaļu. 

Saistītie noteikumi 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

3.2.2 Funkcijas kontaktinformācijas maiņa 

Ja mainās juridiskās personas kontaktinformācija, tad GVN var palikt nemainīgs. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Funkcijas GVN uzņēmējdarbības procesā nozīmē "Kas". Ja tiek saglabāts vismaz viens no saziņas 

kanāliem, tad cita kanāla informāciju var atjaunināt pa šo kanālu. 

Piezīme 

Gadījumā, ja mainās visa funkcijas kontaktinformācija, tad ir prātīgi mainīt GVN, lai nodrošinātu to, 

ka tirdzniecības partneri ir informēti. 

Piemēri 

Mainās Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numurs, bet e-pasta adrese paliek nemainīga. 
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Saistītie noteikumi 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.5(vecs) Kontaktinformācijas izmaiņas 

3.2.3 Funkcijas atrašanās vietas(-u) maiņa 

Ja funkcijai mainās darbības vieta un šī atrašanās vieta funkcijai ir nebūtiska, tad funkciju 
identificējošo GVN var atstāt nemainīgu. Funkcijām, kas nepārtraukti darbojas vairākās atrašanās 

vietās, GVN ir jāpaliek nemainīgam.  

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Nemainīgs GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Funkcijas GVN uzņēmējdarbības procesā identificē komponentu "Kas"; ir svarīgi, lai tas laika gaitā 
paliktu nemainīgs, tādējādi nodrošinot pareizu darījumu un notikumu izpildi, reģistrēšanu un analīzi.  

Piemērs 

 

Dzemdību nodaļa atrodas "B" spārna otrajā stāvā, bet dažkārt izmanto telpas "C" spārnā.  

Saistītie noteikumi 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 
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Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

3.2.4 Finanšu konta informācijas izmaiņas 

Ja mainās ar funkciju saistītā finanšu konta informācija, tad GVN var palikt nemainīgs. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Funkcijas GVN uzņēmējdarbības procesā identificē komponentu "Kas". Ir būtiski, lai tas laika gaitā 
paliktu nemainīgs, tādējādi nodrošinot pareizu darījumu un notikumu izpildi, reģistrēšanu un analīzi.  

Piezīme 

Ja organizācija nolemj paturēt esošo GVN, tad tai ir jānodrošina, lai ziņas par jauno finanšu konta 
informāciju tiktu nodotas biznesa partneriem. 

Piemēri 

Debitoru parādu nodaļa maina banku, un tā rezultātā mainās konta numurs. 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.10 (vecs) Finanšu informācijas izmaiņas 

3.3 Funkcijas likvidēšana 

3.3.1 Likvidētās funkcijas GVN 

Ja funkcija tiek likvidēta, tad saistītais GVN ir jādeaktivizē. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Likvidētas funkcijas GVN atkārtota izmantošana var radīt sajukumu tirdzniecības partneriem. 
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Piemēri 

 

Kreditoru parādu nodaļa darbojas kā ārpakalpojums, un saistītie GVN vairs netiks izmantoti. 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

3.3.2 Apvienojamo funkciju GVN 

Ja tiek apvienotas divas vai vairākas funkcijas, tad vienu no GVN var turpināt izmantot, lai 
identificētu funkciju. Citi GVN būs jādeaktivizē. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Tā kā sākotnējās funkcijas paliek aktīvas, tad par šīm izmaiņām nav nepieciešams paziņot 

tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarbību ar attiecīgo funkciju. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 
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4 Fiziskā atrašanās vieta 

4.1 Jaunas fiziskās atrašanās vietas pievienošana 

4.1.1 Jaunas fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

Ja tiek pievienota jauna fiziskā atrašanās vieta, kas tiks iesaistīta biznesa darījumos, tad tai ir jāpiešķir 

jauns GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja fiziskā atrašanās vieta pastāv līdzās citām fiziskajām atrašanās vietām un veic darījumus ar citām 
organizācijām, tad ir jābūt iespējai to identificēt atsevišķi. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

2.1 (vecs) Iegāde/Izveide / Jaunas atrašanās vietas izmantošana 

2.2 (vecs) Pievienot operāciju — ēku 

4.4 (vecs) Juridiskās personas 

4.1.2 Fiziskās atrašanās vietas sadalīšana 

Ja fiziskā atrašanās vieta tiek sadalīta vairākās atrašanās vietās, tad viena no tām var paturēt 
sākotnējo GVN, ja vien tās piekļuves adrese paliek nemainīga un atrašanās vieta paliek saistīta ar 
sākotnējo juridisko personu. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 
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Pamatojums 

Tā kā sākotnējās fiziskās atrašanās vietas paliek aktīvas, tad tirdzniecības partneriem, kuri turpina 
sadarbību ar šo atrašanās vietu, par šīm izmaiņām ziņot nav nepieciešams. 

Piemēri 

 

Zemes gabals, kas pieder saimniecībai "A" tiek sadalīts divos gabalos.  

Saistītie noteikumi 

nav piemērojami 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

2.2 (vecs) Pievienot operāciju — ēku 

4.3 (vecs) Atrašanās vieta tiek sadalīta un daļu no tās iznomā vai pārpērk cita juridiska persona 

4.2 Fiziskās atrašanās vietas maiņa 

Uzņēmuma darbības laikā var mainīties fiziskās atrašanās vietas īpašības. Šajos noteikumos ir 
uzskaitītas visbiežākās izmaiņas un izskaidrots, vai katrā konkrētajā gadījumā ir jāpiešķir jauns 
GVN. 

4.2.1 Atrašanās vietas piekļuves adrese maiņa 

Ja mainās fiziskas atrašanās vietas piekļuves adrese, tad ir jāpiešķir jauns GVN, ja vien šīs izmaiņas 
nav uzskatāmas par nebūtiskām.  

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Piekļuves adreses izmaiņas var radīt pārcelšanās uz citu vietu, vai arī atrašanās vietas ieejas 

nomaiņa tādā veidā, ka tas liek mainīt adresi. Pārcelšanās uz citu vietu atstās noteiktu ietekmi uz 
tirdzniecības partneriem, bet atrašanās vietas ieejas maiņai būs mazāka ietekme.  

Piezīme 

Ir svarīgi savlaicīgi informēt tirdzniecības partnerus par adreses izmaiņām - arī tad, ja GVN paliek 
nemainīgs.  



GS1 GLN Allocation Rules (printable version) 

Versija 2.0, Ratificēts, Jan 2016 Autortiesības: 2015 GS1 AISBL   36. lpp. no 46 

 
 
Piemēri 

1. piemērs  

Veikals pārceļas uz citu ēku tajā pašā ielā. 

 

2. piemērs 

Ēka fiziski paliek tajā pašā vietā, bet mainās piekļuves adrese vai ieejas vārti. 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

1.3.3 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas maiņas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

4.1.1 (vecs) Fiziskās adreses maiņa 

4.1.3 (vecs) Būtiskas atrašanās vietas piekļuves punkta izmaiņas (piemēram, pārcelšanās uz jaunu 
atrašanās vietu ārpus esošās ēkas un zemes gabala) 

4.2.2 Pašvaldības adreses maiņa, nemainot fizisko atrašanās vietu 

Ja mainās varasiestāžu fiziskās atrašanās vietas adrese (piemēram, ielas nosaukums un/vai mājas 

numurs), bet atrašanās vietas faktiskās fiziskās koordinātes paliek nemainīgas, tad arī GVN var 
palikt nemainīgs. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 
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Pamatojums 

Tā kā tirdzniecības partneri sagaidīs, ka fiziskā atrašanās vieta būs turpat, kur iepriekš, tad 
pašvaldības adreses maiņa viņus neietekmēs.  

Piemēri 

Pašvaldība nolemj ielā esošajām ēkām piešķirt jaunus ielu nosaukumus un numurus. 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.2.1 (vecs) Pasta indeksa, pilsētas nosaukuma, ielas nosaukuma maiņa, izņemot fiziskās adreses 
maiņa 

4.2.3 Fiziskās atrašanās vietas izmantošanas maiņa 

Fiziskās atrašanās vietas GVN nav jāmaina, ja mainās fiziskajā atrašanās vietā veicamās funkcijas. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja faktisko fizisko atrašanās vietu sāk izmantot atšķirīgā veidā, tad parasti tās tirdzniecības 
partneriem par to tiks paziņots citos veidos. Piemēram, tie saskarsies ar atšķirīgu konkrēta produkta 
"Piegādāt uz" atrašanās vietu, un tādā veidā viņiem tiks paziņots veikt izmaiņas savās sistēmās.  

Piemēri 
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Saistītie noteikumi 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

3.2.3 (vecs) Nebūtiskas izmaiņas saistībā ar fiziskās atrašanās vietas adresi (pārcelšanās uz citu 
ēkas stāvu, pārcelšanās uz citu ēku, kas atrodas tajā pašā vietā). 

4.1.3 (vecs) Būtiskas atrašanās vietas piekļuves punkta izmaiņas (piemēram, pārcelšanās uz jaunu 
atrašanās vietu ārpus esošās ēkas un zemes gabala) 

4.3 Fiziskās atrašanās vietas likvidēšana 

4.3.1 Deaktivizētas atrašanās vietas GVN 

Fizisku atrašanās vietu ir iespējams deaktivizēt visā uzņēmuma darbības laikā. Šajā gadījumā ir 
jādeaktivizē fiziskās atrašanās vietas GVN identificēšana.  

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Likvidētas fiziskās atrašanās vietas GVN atkārtota izmantošana var radīt sajukumu tirdzniecības 

partneriem. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

4.3.2 Apvienojamo fizisko atrašanās vietu GVN 

Ja tiek apvienotas divas vai vairākas fiziskās atrašanās vietas, tad fiziskās atrašanās vietas 

identificēšanai var turpināt izmantot vienu GVN. Citi GVN būs jādeaktivizē. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 
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Pamatojums 

Tā kā viena no sākotnējām fiziskajām atrašanās vietām paliek aktīva, tad tirdzniecības partneriem, 
kuri turpina sadarbību ar šo fiziskās atrašanās vietu izmaiņām ziņot nav nepieciešams. 

Piemēri 

 

Saimniecības "A" īpašnieks iegādājas kaimiņu saimniecības "B" zemi.  

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5 Digitālā atrašanās vieta 

5.1 Digitālās atrašanās vietas pievienošana 

5.1.1 Jaunas digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Ja tiek pievienota jauna digitālā atrašanās vieta, kas tiks izmantota biznesa darījumos, tad tai ir 
jāpiešķir jauns GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☐ Nemainīgs GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ja fiziskā atrašanās vieta pastāv līdzās citām fiziskajām atrašanās vietām un veic darījumus ar citām 
organizācijām, tad ir jābūt iespējai to identificēt atsevišķi. 
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Piemēri 

 

Uzņēmums ievieš jaunu transporta pārvaldības sistēmu (TMS). 

Saistītie noteikumi 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5.1.2 Digitālās atrašanās vietas sadalīšana 

Ja digitālā atrašanās vieta tiek sadalīta vairākās digitālajās atrašanās vietās, tad viena no tām var 
paturēt sākotnējo GVN, ja vien tās digitālā adrese paliek saistīta ar sākotnējo juridisko personu un 
patur dažus no pamata atribūtiem. Citām digitālajām atrašanās vietām ir nepieciešami jauni GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☒ Nemainīgs GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Tā kā viena no sākotnējām digitālajām atrašanās vietām paliek aktīva, tad tirdzniecības partneriem, 
kuri turpina sadarbību ar šo digitālo atrašanās vietu par šīm izmaiņām ziņot nav nepieciešams. 

Piemēri 

Uzņēmums nolemj uzstādīt Noliktavas vadības sistēmu (WMS), kura pārņem Uzņēmuma resursu 

plānošanas (ERP) sistēmas krājumu vadības funkciju. 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 
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5.2 Digitālās atrašanās vietas maiņa 

Uzņēmuma darbības laikā var mainīties digitālās atrašanās vietas raksturlielumi. Šajos noteikumos 
ir uzskaitītas dažas no visbiežāk sastopamajām izmaiņām un izskaidrots, vai konkrētajā gadījumā ir 

jāpiešķir jauns GVN. 

5.2.1 Sistēmas mērķa / darbības jomas maiņa digitālajā atrašanās vietā 

Nenozīmīgu izmaiņu gadījumā, ja digitālās atrašanās vietas mērķi daļēji paliek tādi paši un šīs 
izmaiņas neietekmē notiekošos biznesa darījumus, tad GVN var nemainīt. Digitālā atrašanās vieta 
un mērķis ir nesaraujami saistīti, un tāpēc pilnīgas (būtiskas) digitālās atrašanās vietas mērķa 
izmaiņas nav iespējamas. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Par šīm izmaiņām nav nepieciešams paziņot tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarbību ar šo 
digitālo atrašanās vietu. Tirdzniecības partneri, kuri mijiedarbojas ar digitālo atrašanās vietu pirmo 

reizi, GVN uztvers kā jaunu. 

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5.2.2 Tīkla adreses izmaiņas (iegūta ar GVN starpniecību) 

Dažos gadījumos GVN izmanto kā atslēgu, lai saņemtu tīkla adresi no metadatu glabātavas. Šajā 
gadījumā, ja mainās tīkla adrese, ir jāmaina saistītais GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☐ Nemainīgs GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Likt tirdzniecības partneriem sastapties ar jauno GVN, ir labs veids, kā nodrošināt, ka tiek iegūta jaunā 

tīkla adrese.  

Piemēri 
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Saistītie noteikumi 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5.2.3 Aparatūras vai programmatūras izmaiņas digitālajā atrašanās vietā 

Ja digitālajā atrašanās vietā mainās programmatūra vai tehniskais nodrošinājums, tad GVN var palikt 
nemainīgs. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Kaut arī šo izmaiņu rezultātā tirdzniecības partneri sastopas ar saskarnes izmaiņām, faktiskā loma 
nemainās.  

Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5.2.4 Sistēmas statusa maiņa (no testēšanas uz ražošanu) 

Ja mainās sistēmas statuss digitālajā atrašanās vietā, piemēram no testēšanas uz ražošanu, ir 

jāpiešķir jauns GVN. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☒ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☐ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Ir svarīgi, lai tirdzniecības partneri spētu nošķirt saziņu, kas ir paredzēta sistēmas ražošanas un 
testēšanas videi. Šo nošķīrumu ir iespējams panākt, izmantojot dažādus GVN, vai arī, pievienojot 

ziņojumam testa režīma karodziņu (ļaujot izmantot to pašu GVN testēšanas un ražošanas vidēm). 

Piezīme 

Vēl viens veids, kā definēt šo noteikumu, ir: Dažādām sistēmas vidēm ir jāpiešķir atsevišķi GVN 

numuri.  
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Piemēri 

1. piemērs 

 

Testēšanai un ražošanai ir jāizmanto atšķirīgi GVN numuri. 

2. piemērs 

 

Vienu un to pašu GVN var izmantot gan testēšanai, gan ražošanai. Paziņojumam pievienotais 
karodziņš nodrošina pareizu maršrutēšanu uz īsto sistēmas vidi. 

Saistītie noteikumi 

1.1.4 Digitālās atrašanās vietas identificēšana 

1.3.3 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas maiņas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5.3 Digitālās atrašanās vietas likvidēšana 

5.3.1 Likvidētās digitālās atrašanās vietas GVN 

Uzņēmuma darbības laikā digitālo atrašanās vietu iespējams likvidēt. Šajos gadījumos ir jādeaktivizē 
digitālo atrašanās vietu identificējošais GVN.  

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☐ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Likvidētas digitālās atrašanās vietas GVN atkārtota izmantošana var radīt sajukumu tirdzniecības 

partneriem. 
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Piemēri 

 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 

5.3.2 Apvienojamo digitālo atrašanās vietu GVN 

Gadījumos, ja tiek apvienotas divas vai vairākas atrašanās vietas, tad vienu no esošajiem GVN var 

saglabāt, lai identificētu digitālo atrašanās vietu. Otrs - turpmāk vairāk neizmantotais GVN ir 
jādeaktivizē. 

Noteikums 

Rīcības noteikums: ☐ Jauns GVN ☒ Tas pats GVN ☒ Neaktīvs GVN 

Pamatojums 

Tā kā viena no sākotnējām digitālajām atrašanās vietām paliek aktīva, tad par šīm izmaiņām nav 
nepieciešams paziņot tirdzniecības partneriem, kuri turpina sadarbību ar šo digitālo atrašanās vietu. 

Piemēri 

 

Kreditoru parādu (A/P) sistēmas funkciju pārņem ERP sistēma. 

Saistītie noteikumi 

1.3.4 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: Atrašanās vietas deaktivizēšanas ietekme  

Atbilstīgie noteikumi iepriekšējā izdevumā 

nav piemērojami 
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A Atsauce uz iepriekšējo izdevumu 

Iepriekšējais izdevums (2015. g.) Šis izdevums 

1. (vecie) Vispārējie noteikumi grupēšana 

1.1. (vecā) (piekļuves punkta) Atrašanās vieta 1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2. (vecais) Juridiskā statusa maiņa pēc daļējas 
apvienošanas vai iegūšanas 

Apskatīts Vispārējo specifikāciju 1.6. sadaļā. 

1.3. (vecais) Juridiskā statusa maiņa pēc pilnīgas 
apvienošanas vai iegūšanas 

Apskatīts Vispārējo specifikāciju 1.6. sadaļā. 

1.4. (vecs) Jauns tirdzniecības partneris Noteikums izņemts.  

2. (vecs) Jaunu atrašanās vietu izveide pārgrupēts 

2.1. (vecs) Iegāde/Izveide / Jaunas atrašanās 
vietas izmantošana 

2.1.1 Jaunas juridiskās personas identificēšana 

4.1.1 Jaunas fiziskās atrašanās vietas 
identificēšana 

2.2. (vecs) Pievienot operāciju — ēku 3.1.1 Jaunas funkcijas identificēšana 

4.1.1 Jaunas fiziskās atrašanās vietas 

identificēšana 

4.1.2 Fiziskās atrašanās vietas sadalīšana 

3. (vecs) Nebūtiskas izmaiņas saistībā ar esošo 
atrašanās vietu 

pārgrupēts 

3.1. (vecs) Uzņēmuma nosaukuma maiņa 2.2.2 Juridiskā nosaukuma maiņa 

3.2. (vecs) Nebūtiskas izmaiņas saistībā ar fiziskās 
atrašanās vietas adresi. 

pārgrupēts 

3.2.1. (vecs) Pasta indeksa, pilsētas 
nosaukuma, ielas nosaukuma maiņa, 
izņemot fiziskās adreses maiņa 

4.2.2 Pašvaldības adreses maiņa, nemainot fizisko 
atrašanās vietu 

3.2.2. (vecs) Juridiskās adreses maiņa, kas ir arī 
fiziskā atrašanās vieta 

1.3.3 GVN identificē vairāku atrašanās vietu tipus: 
Atrašanās vietas maiņas ietekme  

3.2.3. (vecs) Nebūtiskas izmaiņas saistībā ar 
fiziskās atrašanās vietas adresi 
(pārcelšanās uz citu ēkas stāvu, 
pārcelšanās uz citu ēku, kas atrodas tajā 
pašā vietā). 

noteikums izņemts. 

3.3. (vecs) Juridiskas personas pārcelšanās 2.2.1 Juridiskā pamata maiņa 

2.2.3 Juridiskās personas pārcelšanās 

3.4. (vecs) Piegādes maršruts noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 

3.5. (vecs) Kontaktinformācijas izmaiņas 2.2.5 Mainās juridiskās personas 
kontaktinformācija 

3.2.2 Funkcijas kontaktinformācijas maiņa 

3.6. (vecs) Izmaiņas saistībā ar piegādes vai 
transporta noteikumiem 

noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 

3.7. (vecs) Izmaiņas saistībā ar rūpnīcas 
specifikāciju 

noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 

3.8. (vecs) Izmaiņas saistībā ar piegādes 
plānošanas nosacījumiem 

noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 

3.9. (vecs) Izmaiņas plānošanas pārvaldības profilā noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 

3.10. (vecs) Finanšu informācijas izmaiņas pārgrupēts 

3.10.1. (vecs) Maksāšanas nosacījumu 
izmaiņas 

noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 

3.10.2. (vecs) Pabalsta nodevas izmaiņas noteikums izņemts, ir transakcijas informācija 
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Iepriekšējais izdevums (2015. g.) Šis izdevums 

3.10.3. (vecs) Finanšu institūcijas informācijas 
izmaiņas 

3.2.4 Finanšu konta informācijas izmaiņas 

3.11. (vecs) Nebūtiskas izmaiņas attiecībā uz 

atrašanās vietu, kuras neietekmē tirdzniecības 
partnerus vai izsekojamības prasības 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas 
identificēšana 

4. (vecs) Būtiskas izmaiņas saistībā ar esošo atrašanās 
vietu 

pārgrupēts 

4.1. (vecs) Būtiskas atrašanās vietas piekļuves 
punkta izmaiņas 

pārgrupēts 

4.1.1. (vecs) Fiziskās adreses maiņa 4.2.1 Atrašanās vietas piekļuves adrese maiņa 

4.1.2. (vecs) Juridiskās atrašanās vietas 
(piemēram, pasta indeksa, ielas adreses, 
pilsētas) maiņa, kas nav fiziskā atrašanās 
vieta 

2.2.3 Juridiskās personas pārcelšanās 

4.1.3. (vecs) Būtiskas atrašanās vietas 
piekļuves punkta izmaiņas (piemēram, 
pārcelšanās uz jaunu atrašanās vietu 
ārpus esošās ēkas un zemes gabala) 

4.2.1 Atrašanās vietas piekļuves adrese maiņa 

4.2. (vecs) Piegādes maršrutēšanas process noteikums izņemts. 

4.3. (vecs) Atrašanās vieta tiek sadalīta un daļu no 
tās iznomā vai pārpērk cita juridiska persona 

pārgrupēts 

4.3.1. (vecs) Atrašanās vieta tiek sadalīta un 
daļu no tās iznomā vai pārpērk cita 
juridiska persona 

4.1.2 Fiziskās atrašanās vietas sadalīšana 

4.3.2. (vecs) Atrašanās vieta tiek sadalīta un 
daļu no tās iznomā vai franšīzē iegūst 
GVN zīmola īpašnieks 

4.1.2 Fiziskās atrašanās vietas sadalīšana 

4.4. (vecs) Juridiskās personas nomas (franšīzes) 
noteikumu izmaiņa attiecībā uz trešo pušu 
punktiem 

4.1.1 Jaunas fiziskās atrašanās vietas 
identificēšana 

4.5. (vecs) Būtiskas izmaiņas saistībā ar pusi / 
atrašanās vietu, kuras ietekmē tirdzniecības 
partnerus un/vai izsekojamības prasības 

1.1.1 Juridiskās personas identificēšana 

1.1.2 Funkcijas identificēšana 

1.1.3 Fiziskās atrašanās vietas identificēšana 

1.2.1 Fiziskās apakš-atrašanās vietas 
identificēšana 

 


