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Informatīvs pārskats par LEI 

Ko piedāvā LEI  

Juridiskās Personas Identifikators ir 20 zīmju kods, kas nekļūdīgi identificē finanšu tirgus dalībniekus. Tā ir 

atzīta, vienota un globāla sistēma, kuras mērķis ir lielāka drošība un pārskatāmība attiecībā uz visām 
iesaistītajām personām. Individuāls LEI kods ir tieša atbilde cēloņiem, kas noveda pie globālās finanšu krīzes, 
un, kā atzīta identifikācijas sistēma, tā pirmo reizi apvieno finanšu darījumu puses (piemēram, juridiskās 
personas vai investīciju fondus), neatkarīgi no to izcelsmes valsts, valdībām vai valdību veida. 
 

Uzņēmumi, kuriem LEI kods ir obligāts 

LEI kods ir obligāts finanšu tirgus dalībniekiem. Tas jo īpaši attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar 
atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecību, kuriem no 2014. gada 12. februāra saskaņā ar EMIR (Eiropas 
tirgus infrastruktūras regula) 9. pantu par darījumiem jāziņo darījumu reģistram. Tas aptver: 

 Bankas un finanšu iestādes  

 Investīciju fondus 

 Apdrošināšanas sabiedrības 

 Vērtspapīru pakalpojumu sniedzējus 

 

LEI var būt noderīgs arī uz eksportu orientētajiem uzņēmumiem, kā arī citiem reālās ekonomikas uzņēmumiem, 
kuri slēdz atvasināto instrumentu līgumus. 

Privātpersonām un juridiski atvasinātiem uzņēmumiem LEI nav vajadzīgs. 

LEI tiek izsniegts nacionālā līmenī, un to dara oficiāla LEI izdevējiestāde jeb tā dēvētā Local Operation Unit 
(LOU). GS1 ir viena no GLEIF sertificētām izdevējiestādēm.  
 

LEI kods izskatās šādi 

Tāpat kā IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) vai BIC (uzņēmuma identifikācijas kods), LEI kods tiek 
veidots saskaņā ar ISO standartu.  
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LEI formāts ir 20 zīmju burtu-ciparu ISO 17442 kods ar šādu struktūru:  
 
Kods: 1234 | 56 | 789101112131415161718 | 1920  

1234: prefikss ar četrām rakstzīmēm, kas apzīmē vietējo LEI izdevējiestādi (LOU = Local Operating Unit); 
unikālais LOU Identifikators, kas piešķirts GS1 ir 9676. 

56: divu ciparu atdalītājs, īslaicīgi rezervēts 
 
789101112131415161718: divpadsmit ciparu juridiskās personas identifikācijas kods 
 

1920: divu ciparu kontrolcipars saskaņā ar ISO 17442 standartu. 

Saistībā ar LEI tiek saglabāti šādi dati:  

 Oficiālais juridiskās personas vai fonda pārvaldītāja nosaukums  

 Reģistra nosaukums un reģistra numurs 

 Uzņēmuma juridiskā forma 

 Galvenā biroja vai fonda pārvaldītāja juridiskā adrese 

 Valsts ISO kods (piem., LV) 

 LEI pirmās izdošanas datums 

 Saglabātās informācijas pēdējo izmaiņu datums 

 LEI nākošās atjaunošanas datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai jums ir kādi jautājumi par Juridiskās Personas Identifikatoru (LEI)? 

 

Sazinieties jebkurā laikā ar mūsu atbalsta dienestu, izmantojot mūsu kontaktformu. 

https://www.lei.direct/en/contact-us/

