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I. Vispārīgie jautājumi
Šis metodiskais materiāls sniedz palīdzību valsts amatpersonām, kurām
saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz valsts amatpersonas
deklarācija.
Materiālā
skaidrota
valsts
amatpersonas
deklarācijas
aizpildīšanas, iesniegšanas un precizēšanas kārtība, kā arī sniegtas
atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Valsts amatpersonām ir pienākums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Interešu konflikta likums) noteiktajā termiņā un
kārtībā iesniegt valsts amatpersonas deklarācijas (turpmāk – deklarācija).
Deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) elektroniskā veidā,
izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

•
•
•
•
-

Interešu konflikta likums noteic šādus deklarācijas veidus:
deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā;
kārtējā gada deklarācija;
deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus;
deklarācija, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir izbeigta:
par pirmo gadu,
par otro gadu.

Deklarācijā norādītie publiskojamie dati tiek publicēti VID Valsts amatpersonu
deklarāciju Publiskojamo datu bāzē, kas pieejama VID tīmekļa vietnē:
www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” – “Valsts amatpersonu deklarācijas”.
Hipersaite – https://www6.vid.gov.lv/VAD.
Metodiskais materiāls par deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu EDS ir pieejams
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Valsts amatpersonām” – “Informatīvie un
metodiskie materiāli” – “Valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas, iesniegšanas
un precizēšanas kārtība”. Hipersaite – https://www.vid.gov.lv/lv/informativie-unmetodiskie-materiali-14.
Jāņem vērā, ka valsts amatpersonas deklarācija un iedzīvotāju gada ienākumu
deklarācija ir dažāda veida deklarācijas un paredzētas katra savam mērķim un
noteiktam personu lokam. Tāpēc valsts amatpersonas deklarāciju ir pienākums sniegt
un norādīt tajā informāciju atbilstoši tiesību aktu prasībām neatkarīgi no tā, vai
persona sniedz vai nesniedz iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju vai cita veida
deklarācijas.
Jautājumu gadījumā par valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanu, iesniegšanu
vai precizēšanu aicinām vērstiem VID Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļā.
Kontaktinformācija atrodama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Valsts
amatpersonām” – “Kontakti”.
Hipersaite – https://www.vid.gov.lv/lv/valsts-amatperson%C4%81m.
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II. Deklarācijas iesniegšanas termiņi

Deklarāciju, kuru iesniedz, stājoties amatā, iesniedz mēneša laikā no
dienas, kad pieņemts lēmums par personas iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu
valsts amatpersonas amatā vai saskaņā ar likumu ir sācies Saeimas vai pašvaldības
domes deputāta pilnvaru laiks.
Kārtējā gada deklarāciju iesniedz ik gadu no 15. februāra līdz 1. aprīlim.
Deklarāciju, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, iesniedz divu
mēnešu laikā no amata pienākumu pildīšanas pēdējās dienas . Minētā deklarācija ir
jāsniedz, ja persona valsts amatpersonas amatu ir ieņēmusi ilgāk par trim mēnešiem.
Deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus, un deklarācija, kuru
iesniedz, stājoties amatā, nav jāiesniedz, ja valsts amatpersona:
- turpina pildīt citu valsts amatpersonas amatu;
- stājas jaunā valsts amatpersonas amatā un periods, kas sākas, izbeidzot
viena valsts amatpersonas amata pienākumu pildīšanu, un beidzas ar stāšanos
jaunā valsts amatpersonas amatā, nav ilgāks par diviem mēnešiem.
Deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata pienākumu pildīšana ir
izbeigta, ir pienākums iesniegt tikai Valsts prezidentam, Saeimas deputātiem,
Ministru prezidentam, Ministru prezidenta biedram, ministriem, īpašu uzdevumu
ministriem un parlamentārajiem sekretāriem, pašvaldību domju priekšsēdētājiem un
pašvaldību izpilddirektoriem, ja minētajos amatos ir nostrādāts ilgāk par trim
mēnešiem.
Deklarāciju, kuru iesniedz par pirmo gadu pēc amata pienākumu pildīšanas
izbeigšanas, iesniedz ne vēlāk kā 15. mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad
valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus.
Deklarāciju, kuru iesniedz par otro gadu pēc amata pienākumu pildīšanas
izbeigšanas, iesniedz ne vēlāk kā 27. mēneša pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad
valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus.
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III. Atbildes uz jautājumiem saistībā ar
deklarācijas iesniegšanas termiņiem un kārtību
1. jautājums
Kādas deklarācijas ir jāiesniedz VID, ja valsts amatpersonas amata
pienākumus beidzu pildīt 2021. gada 6. janvārī (valsts amatpersonas amatu
ieņēmu no 2019. gada 2. marta)?
Deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt am ata pienākum us, ir jāiesniedz VID
divu m ēnešu laikā no 2021. gada 6. janvāra, t. i., līdz 2021. gada 6. m artam , un
kārtējā gada deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz no 2021. gada 15. februāra līdz
2021. gada 1. aprīlim .
2. jautājums
Kādas deklarācijas ir jāiesniedz VID, ja beidzu pildīt valsts
amatpersonas amata pienākumus 2020. gada 10. maijā un 2020. gada
28. jūnijā stājos valsts amatpersonas amatā citā iestādē?
VID nav jāiesniedz deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt am ata
pienākum us, proti, 2020. gada 10. m aijā, un nav jāiesniedz deklarācija, kuru iesniedz,
stājoties amatā, proti, 2020. gada 28. jūnijā, jo periods starp valsts am atpersonas
am atiem nav ilgāks par diviem m ēnešiem .
3. jautājums
Kādas deklarācijas ir jāiesniedz VID, ja valsts amatpersonas amata
pienākumus sāku pildīt 2020. gada 21. decembrī?
Deklarācija, kuru iesniedz, stājoties am atā, ir jāiesniedz VID līdz 2021. gada
21. janvārim , un kārtējā gada deklarācija par 2020. gadu jāiesniedz no 2021. gada
15. februāra līdz 2021. gada 1. aprīlim .
4. jautājums
Kādas deklarācijas ir jāiesniedz VID, ja 2020. gada 8. jūnijā stājos
valsts amatpersonas amatā, bet 2020. gada 10. augustā beidzu pildīt valsts
amatpersonas amata pienākumus?
Mēneša laikā no 2020. gada 8. jūnija, t. i., līdz 2020. gada 8. jūlijam , ir
jāiesniedz deklarācija, kuru iesniedz, stājoties am atā. Savukārt deklarācija, kuru
iesniedz, beidzot pildīt am ata pienākum us, nav jāsniedz, jo valsts am atpersonas
am ats ir ieņem ts m azāk par trim m ēnešiem.
5. jautājums
Vai ir jāiesniedz deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata
pienākumus, un deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā, ja 2020. gada
8. jūnijā beidzu pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus (valsts
amatpersonas amats tika ieņemts no 2018. gada 1. oktobra), bet 2020. gada
9. jūnijā stājos valsts amatpersonas amatā citā institūcijā?
Šajā gadījum ā nav jāiesniedz ne deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt am at a
pienākum us, ne arī deklarācija, kuru iesniedz, stājoties am atā, jo bez pārtraukum a
stājas citā valsts am atpersonas am atā.
6. jautājums
Ja vienlaikus ieņemu divus valsts amatpersonas amatus, piemēram,
esmu nodaļas vadītājs un iepirkumu komisijas loceklis, bet vēlāk beidzu pildīt
iepirkumu komisijas locekļa amatu un palieku valsts amatpersonas amatā kā
nodaļas vadītājs, vai jāiesniedz deklarācija, kuru iesniedz, beidzot pildīt
amata pienākumus?

6
Ja persona vienlaikus ieņem divus vai vairākus valsts am atpersonas am atus un,
piem ēram , beidz pildīt vienu no vairākiem ieņem tajiem valsts am atpersonas am atiem,
bet turpina pildīt citus valsts am atpersonas am atus, tad nav jāiesniedz deklarācija,
kuru iesniedz, beidzot pildīt am ata pienākum us.
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IV. Deklarācijas aizpildīšanas kārtība
Deklarācija sastāv no publicējamās un nepublicējamās daļas. Aizpildot
deklarāciju EDS, abas deklarācijas daļas aizpilda vienlaikus. Ja kādā deklarācijas
punktā nav ziņu, ko sniegt, attiecīgo punktu neaizpilda.
EDS nodrošina, ka deklarācijas iesniedzējam ir pieejama valsts informācijas
sistēmās esošā deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija. Deklarācijas
iesniedzējam ir pienākums EDS atlasīto informāciju pārbaudīt un, ja
nepieciešams, precizēt vai papildināt.
Deklarācijas iesniedzējs apliecina deklarācijā sniegtās informācijas pilnīgumu un
patiesumu.
Katram deklarācijas veidam informācija deklarācijā norādama par
atšķirīgu laika periodu, attiecībā uz atšķirīgu datumu vai dienu.
Jāņem vērā, ka:
- deklarācijā, kuru iesniedz, stājoties amatā, prasītās ziņas sniedzamas par
stāvokli dienā, kad deklarācijas iesniedzējs stājies valsts amatpersonas amatā. Šajā
gadījumā Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumu Nr. 478 “Kārtība, kādā
aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu
deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 478) 3.7., 3.8. un 4.5. apakšpunktā minētās ziņas (t. i., par gūtajiem
ienākum iem un veiktajiem darījum iem), kā arī šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētie
ienākumi no fiziskām personām nav jānorāda;
- kārtējā gada deklarācijā prasītās ziņas sniedzamas par stāvokli kārtējā
kalendāra gada 31. decembrī, bet MK noteikumu Nr. 478 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un
4.5. apakšpunktā minētās ziņas (t. i., par ieņem tajiem am atiem , gūtajiem
ienākum iem un veiktajiem darījum iem) sniedzamas par visu kārtējo kalendāra gadu.
Ja valsts amatpersona amata pienākumus sāk pildīt pēc kalendāra gada sākuma, šo
noteikumu 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un 4.5. apakšpunktā minētās ziņas (t. i., par
ieņem tajiem am atiem, gūtajiem ienākum iem un veiktajiem darījum iem ) s niedz amas
par to laikposmu, kurā tiek pildīti valsts amatpersonas pienākumi;
- deklarācijā, kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus,
sniedzamas ziņas par stāvokli amata pienākumu pildīšanas pēdējā dienā, izņemot MK
noteikumu Nr. 478 3.2., 3.7., 3.8., 4.2. un 4.5. apakšpunktā minētās ziņas (t. i., par
ieņem tajiem am atiem , gūtajiem ienākum iem un veiktajiem darījum iem ), kas
sniedzamas par laikposmu no kalendāra gada sākuma līdz dienai, kad valsts
amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Ja amata pienākumu pildīšanas
laiks nesakrīt ar kalendāra gada sākumu vai beigām, tad šo noteikumu 3.2., 3.7.,
3.8., 4.2. un 4.5. apakšpunktā minētās ziņas (t. i., par ieņem tajiem am atiem ,
gūtajiem ienākum iem un veiktajiem darījum iem) sniedzamas par to laikpo s mu, kurā
pildīti valsts amatpersonas pienākumi;
- deklarācijā, kuru iesniedz par pirmajiem 12 mēnešiem pēc amata
pienākumu pildīšanas izbeigšanas, sniedzamas ziņas par stāvokli 12. mēneša
pēdējā dienā, skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata
pienākumus. Šajā gadījumā MK noteikumu Nr. 478 3.7. apakšpunktā minētās ziņas
(t. i., par gūtajiem ienākum iem) nav jānorāda;
- deklarācijā, kuru iesniedz par otro gadu pēc amata pienākumu
pildīšanas izbeigšanas, sniedzamas ziņas par stāvokli 24. mēneša pēdējā dienā,
skaitot no dienas, kad valsts amatpersona pārtraukusi pildīt amata pienākumus. Šajā
gadījumā MK noteikumu Nr. 478 3.7. apakšpunktā (t. i., par gūtajiem ienākum iem )
minētās ziņas nav jānorāda.

8
Minimālā mēneša darba alga 2020. gadā bija 430 eiro, tāpēc 20 Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas 2020. gadā bija 8600 eiro.
Minimālā mēneša darba alga 2021. gadā ir 500 eiro, tāpēc 20 Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēnešalgas 2021. gadā ir 10 000 eiro.
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V. Deklarācijas precizēšanas kārtība

Deklarāciju var precizēt, pamatojot precizējumu ne vēlāk kā mēneša
laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas VID Publiskojamo
datu bāzē.
Pārliecināties par deklarācijas publiskošanas datumu iespējams VID
Publiskojamo datu bāzē, izvēloties sadaļu “Valsts amatpersonu deklarācijas”
https://www6.vid.gov.lv/VAD
Valsts prezidenta, Saeimas deputātu, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra,
ministru, īpašu uzdevumu ministru, parlamentāro sekretāru un republikas pilsētu
domju deputātu deklarācijās norādītos publiskojamos datus VID publisko ne vēlāk kā
mēneša laikā, bet pārējo valsts amatpersonu deklarācijās norādītos publiskojamos
datus ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc to iesniegšanas VID.
Deklarācijas precizējums tiek iesniegts, ielogojoties EDS https://eds.vid.gov.lv/login/
Metodiskais materiāls par deklarāciju precizēšanu EDS ir pieejams VID tīmekļa vietnē
www.vid.gov.lv sadaļā “Valsts amatpersonām” – “Informatīvie un metodiskie
materiāli” – “Valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas, iesniegšanas un
precizēšanas kārtība”.
Ar katru EDS iesniegto deklarācijas precizējumu tiek aizstāti visi iepriekš iesniegtajā
deklarācijā norādītie dati.
Iesniedzot precizēto deklarāciju, deklarācijas iesniedzējs tiek informēts, ka,
“iesniedzot dokum enta precizējum u, tam obligāti ir jāsatur arī visi pirm reizējā
dokum enta dati, kuri ar šo precizējum u netiek m ainīti”.
Precizētajai deklarācijai obligāti ir jāsatur arī visi tie pirmreizēji iesniegtajā deklarācijā
norādītie dati, kuri ar iesniegto precizējumu nav jāprecizē, jālabo vai jādzēš.
Neaizpilda tikai tos deklarācijas punktus, kuros nav ziņu, ko sniegt.
Ja, precizējot deklarāciju EDS, tiek izmantota deklarācijas kopēšanas funkcija,
jāņem vērā, ka izveidotajā deklarācijā tiek pārnesti (pārkopēti) visi dati no
deklarācijas, kura tika izmantota par pamatu jaunas deklarācijas izveidei. Tāpēc
deklarācijas punkti ir jāpārbauda un jāpārliecinās, vai visa informācija ir korekta,
ja nepieciešams, tā jālabo vai jāpapildina.

tad
tās
visi
un,
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VI. Atbildes uz jautājumiem saistībā ar
deklarācijas aizpildīšanas kārtību
1. punkts “Deklarācijas iesniedzēja dati”
Šajā deklarācijas punktā deklarācijas iesniedzējs norāda atbilstošu
iesniedzamās
deklarācijas
veidu,
piemēram,
kārtējā
gada
deklarācija, deklarācija, kuru iesniedz, stājoties amatā, deklarācija,
kuru iesniedz, beidzot pildīt amata pienākumus , kā arī pārskata
periodu, par kuru iesniedz deklarāciju, savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dzīvesvietu, pilnu valsts amatpersonas darbavietas un valsts
amatpersonas amata nosaukumu.
1. jautājums
Kurš valsts amatpersonas amats jānorāda deklarācijas iesniedzēja
datos, ja pārskata gadā ir mainīta darbavieta, t. i., līdz attiecīgā gada
12. decembrim persona ieņēma valsts amatpersonas amatu – galvenais
speciālists Valsts ieņēmumu dienestā –, savukārt no 13. decembra ieņem
nodaļas vadītāja amatu Finanšu ministrijā?
Iesniedzot kārtējā gada deklarāciju, ziņas sniedz par stāvokli kārtējā kalendāra
gada 31. decem brī, tādējādi deklarācijas 1. punktā “Deklarācijas iesniedzēja dati” kā
valsts am atpersonas am atu norāda nodaļas vadītāja am atu Finanšu m inistrijā.
2. jautājums
Kā deklarācijas 1. punktā “Deklarācijas iesniedzēja dati” pareizi
norādāma informācija, ja persona pašvaldībā ieņem pamatamatu – personāla
speciālists (nav valsts amatpersonas amats) – un tiek iecelta iepirkumu
komisijas locekļa amatā (ir valsts amatpersonas amats)?
Šajā gadījum ā:
- deklarācijas 1. punktā “Deklarācijas iesniedzēja dati” jānorāda valsts
am atpersonas am ats – iepirkum u kom isijas loceklis;
- deklarācijas 2. punktā (citi am ati) jānorāda am ats – personāla speciālists.
3. jautājums
Kurš amats jānorāda deklarācijas iesniedzēja datos, ja sniedz
deklarāciju, kuru iesniedz par pirmajiem 12 mēnešiem pēc amata pienākum u
pildīšanas izbeigšanas, un/vai deklarāciju, kuru iesniedz par otro gadu pēc
amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas?
Ja sniedz deklarāciju, kuru iesniedz par pirm ajiem 12 m ēnešiem pēc am ata
pienākum u pildīšanas izbeigšanas, vai arī deklarāciju, kuru iesniedz par otro gadu pēc
am ata pienākum u pildīšanas izbeigšanas, tad deklarācijas 1. punktā “Deklarācijas
iesniedzēja dati” ir jānorāda tas valsts am atpersonas am ats, ko persona kā pēdējo
beidza pildīt, jeb tas am ats, kas uzliek pienākum u sniegt valsts am atpersonas
deklarācijas vēl divus gadus pēc tam , kad am ata pienākum u pildīšana ir izbeigta.
Jāņem vērā, ka deklarāciju, kuru iesniedz pēc tam, kad amata
pienākumu pildīšana ir izbeigta, ir pienākums iesniegt tikai Valsts
prezidentam, Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, Ministru prezidenta
biedram, ministriem, īpašu uzdevumu ministriem un parlamentārajiem
sekretāriem,
pašvaldību
domju
priekšsēdētājiem
un
pašvaldību
izpilddirektoriem, ja minētajos amatos ir nostrādāts ilgāk par trim mēnešiem .
Piem ēram , persona beidza pildīt valsts am atpersonas am ata pienākum us kā
Saeim as deputāts, līdz ar to iepriekš m inētajās deklarācijās 1.punktā “Deklarācijas
iesniedzēja dati” ir jānorāda valsts am atpersonas am ats – “Saeim as deputāts”.

11
2. punkts “Citi amati, kurus deklarācijas iesniedzējs ieņem
papildus valsts amatpersonas amatam (t. sk. amati biedrībās,
nodibinājumos, politiskajās, reliģiskajās organizācijās un
arodbiedrībās), un citi darbi, kurus deklarācijas iesniedzējs
strādā, kā arī informācija par uzņēmuma līgumiem vai
pilnvarojumiem, kuros noteiktās saistības tas pilda”
Šajā deklarācijas punktā deklarācijas iesniedzējs norāda informāciju par
attiecīgās deklarācijas pārskata periodā papildus valsts amatpersonas
amatam visiem ieņemtajiem amatiem, veikto darbu vai dienestu noteiktu
pilnvaru ietvaros publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā
organizācijā,
kā
arī
komercsabiedrībā,
par
uzņēmuma
līgumiem vai
pilnvarojumiem,
autora
darbiem
(autoratlīdzības
līgumiem),
kā
arī
saimnieciskās darbības veicēja (arī gadījumos, ja ir paziņots VID par
nereģistrējamu
saimniecisko
darbību),
individuālā
komersanta
un
zemnieku/zvejnieku saimniecības īpašnieka statusu. Par darbu uzskatāms arī
autora darbs.
Informācija 2. punktā (citi amati) sniedzama neatkarīgi no tā:
- vai amats ieņemts vai darbs (arī autora darbs) veikts noteiktu vai nenoteiktu
laiku;
- vai amats vai darbs bijis pastāvīgs vai kā papildu amats vai darbs (arī autora
darbs);
- vai amats vai darbs (arī autora darbs) ieņemts, veikts īslaicīgi vai ilglaicīgi;
- vai par to tiek vai netiek saņemta atlīdzība;
- vai ir saņemama, ir saņemta vai nav saņemta amatu savienošanas atļauja;
- ir vai nav noslēgts līgums utt.

Amats nav valsts amatpersonas darbs, pārstāvot attiecīgo publiskas
personas institūciju, kurā tā ieņem valsts amatpersonas amatu, starptautiskajā
organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas
Republika, kā arī citu institūciju veidotās komisijās, konsultatīvajās padomēs un darba
grupās, ja par šo darbu nav noteikta atlīdzība.

Lai secinātu, ka konkrētais amats nav uzskatāms par deklarācijā
norādāmu papildus valsts amatpersonas amatam ieņemtu amatu, jābūt
izpildītiem visiem minētajiem nosacījumiem:
- persona pārstāv publiskas personas institūciju, kurā tā ieņem valsts amatpersonas
amatu;
- pārstāvība attiecas tikai uz amatu (darbu) starptautiskajā organizācijā vai citu
institūciju veidotā komisijā, konsultatīvajā padomē un darba grupā;
- institūcijā, kuru persona pārstāv, personai ir jāieņem valsts amatpersonas amats;
- par pārstāvību nav noteikta / netiek saņemta atlīdzība.
Visas ziņas par ieņemtajiem amatiem vai veiktajiem darbiem kārtējā gada deklarācijā
sniedz par visu pārskata periodu.
4. jautājums
Valsts amatpersona papildus valsts amatpersonas amatam pilda
grāmatveža pienākumus garāžu kooperatīvā “Bite” un bez atalgojuma pilda
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draudzes sekretāra pienākumus Rīgas luteriskajā draudzē, kā arī ir VID
reģistrējusies saimnieciskās darbības veicēja statusā – izīrē savu dzīvokli.
Kā šo informāciju norādīt deklarācijā?
Deklarācijas 2. punktā (citi am ati) inform āciju norāda šādi:
Amata nosaukums,
darbi, informācija par
uzņēmuma līgumiem
un pilnvarojumiem
Grāmatvedis
Draudzes sekretārs
Saimnieciskās
veicējs

darbības

Juridiskai personai –
nosaukums, fiziskai
personai – vārds un
uzvārds

Juridiskai personai –
reģistrācijas numurs
komercreģistrā un juridiskā
adrese, fiziskai personai –
personas kods
Garāžu kooperatīvs “Bite” 90004545852,
Brīvības
iela 489, Rīga, Latvija
Rīgas luteriskā draudze
90000412878,
Cēsu
iela 47/89, Rīga, Latvija
Jānis Krūmiņš
personas kods

5. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda informācija, ja papildus valsts amatpersonas
amatam persona ir VID paziņojusi par saimniecisko darbību, jo iznomā sev
piederošu garāžu?
Deklarācijas 2. punktā (citi am ati) ir jānorāda inform ācija, ka valsts
am atpersonai ir VID paziņotā saim nieciskā darbība.
6. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda institūcijas piešķirts pilnvarojums un
deklarācijas iesniedzēja mātes izsniegta pilnvara pārstāvēt deklarācijas
iesniedzēja māti tiesas procesā?
Pilnvarojum u, ko cita persona piešķīrusi valsts am atpersonai, norāda
deklarācijas 2. punktā (citi am ati) neatkarīgi no pilnvarā noteiktajām saistībām.
Amata nosaukums,
darbi, informācija par
uzņēmuma līgumiem
un pilnvarojumiem

Juridiskai personai –
nosaukums, fiziskai
personai – vārds un
uzvārds

Pilnvarojums

AS “Latvenergo”

Pilnvarojums

Marija Ozoliņa

Juridiskai personai –
reģistrācijas numurs
komercreģistrā un
juridiskā adrese,
fiziskai personai –
personas kods
40003032949, Pulkveža
Brieža iela 12, Rīga,
Latvija
personas kods

Inform ācija ir jānorāda par visu veidu pilnvarojum iem (pilnvarām ) arī tad, ja
valsts am atpersona tos faktiski nav izm antojusi (neizm anto).
7. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda informācija, ja deklarācijas iesniedzējs ir:
- zemnieku/zvejnieku saimniecības īpašnieks;
- individuālais komersants;
- valdes loceklis SIA “IT SERVISS”;
- padomes loceklis AS “ER ENERGO”?
Deklarācijas 2. punktu (citi am ati) aizpilda šādi:
Amata nosaukums,
darbi, informācija par

Juridiskai personai –
nosaukums, fiziskai

Juridiskai personai –
reģistrācijas numurs

13
uzņēmuma līgumiem
un pilnvarojumiem
Īpašnieks

personai – vārds un
uzvārds
Zemnieku/zvejnieku
saimniecība “Saulītes”

Individuālais komersants

Jānis Krūmiņš

Valdes loceklis

SIA “IT SERVISS”

Padomes loceklis

AS “ER ENERGO”

komercreģistrā un
juridiskā adrese,
fiziskai personai –
personas kods
40000000000, “Saulītes”,
Tukuma pagasts, Tukuma
novads, Latvija
personas kods
400400400, Stabu
iela 12, Rīga, Latvija
400000400, Stiklu iela 5,
Rīga, Latvija

8. jautājums
Vai deklarācijā ir
jānorāda informācija, ka papildus valsts
amatpersonas amatam persona dažas dienas ir pildījusi vēlēšanu komisijas
locekļa amatu?
Lai gan vēlēšanu kom isijas locekļa am ata pienākum i ir pildīti tikai dažas dienas,
šis am ats kā papildus valsts am atpersonas am atam ieņem ts am ats ir jānorāda
deklarācijas 2. punktā (citi am ati).
9. jautājums
Vai deklarācijas 2. punktā (citi amati) obligāti jānorāda arī amats
(darbs), ko persona ieņem (strādā) amatu savienošanas kārtībā, piemēram,
instruktors, apsargs, speciālists, lektors, vieslektors?
Deklarācijas 2. punktā (citi am ati) ir jānorāda visi (jebkuri) am ati (darbi), ko
persona ieņem (strādā) papildus valsts am atpersonas am atam , tostarp am atu
savienošanas kārtībā.
10. jautājums
Kā deklarācijas 2. punktā (citi amati) pareizi norādāma informācija, ja
persona pašvaldībā ieņem pamatamatu – personāla speciālists (nav valsts
amatpersonas amats) un tiek iecelta iepirkumu komisijas locekļa amatā (ir
valsts amatpersonas amats)?
Šajā gadījum ā:
- deklarācijas 1. punktā “Deklarācijas iesniedzēja dati” jānorāda valsts
am atpersonas am ats – iepirkum u kom isijas loceklis;
- deklarācijas 2. punktā (citi am ati) jānorāda am ats – personāla speciālists.
11. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda informācija par darbiem (scenārista, režisora,
producenta, projektu vadītāja, lektora, pasākumu vadītāja darbu u. c.), kurus
valsts amatpersona pilda papildus valsts amatpersonas amatam un par kuru
veikšanu izmaksāta autoratlīdzība (honorārs)?
Scenārista, režisora, producenta, projektu vadītāja, lektora, pasākum u vadīt āja
u. c. darbs, par kura izpildi ir saņem ta autoratlīdzība (honorārs), ir jānorāda
deklarācijas 2. punktā (citi am ati, darbi).
12. jautājums
Persona publiskas personas institūcijā ieņem direktora (valsts
amatpersonas) amatu. Pārskata periodā persona vairākkārtēji ir piedalījusies
citas institūcijas izveidotā darba grupā un pārstāvējusi iestādi starptautiskā
organizācijā. Atlīdzība par attiecīgo pienākumu izpildi netika noteikta un
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netika saņemta. Vai dalība darba grupā un pārstāvība starptautiskā
organizācijā ir jānorāda deklarācijā kā papildus valsts amatpersonas amatam
veikti darbi?
Minētie darbi deklarācijā nav jānorāda, jo attiecīgie darba pienākum i tika
izpildīti, pārstāvot iestādi, kurā tiek ieņem ts valsts am atpersonas am ats, un par
m inētā darba izpildi netika noteikta un saņem ta atlīdzība. Tom ēr likum s neaizliedz šo s
am atus norādīt deklarācijas 2. punktā (citi am ati).
13. jautājums
Persona publiskas personas institūcijā ieņem nodaļas vadītāja (valsts
amatpersonas) amatu. Šajā pašā publiskas personas institūcijā tika izveidota
iepirkumu komisija, un nodaļas vadītājs ir iekļauts (iecelts) iepirkumu
komisijā kā komisijas priekšsēdētājs. Vai iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
amats ir jānorāda deklarācijā?
Iepirkum u kom isijas priekšsēdētāja am ats ir jānorāda deklarācijas 2. punktā
(citi am ati). Turklāt nav būtiski, vai iepirkum u kom isija ir izveidota uz no t eikt u laiku,
nenoteiktu laiku vai konkrētam iepirkumam.
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3. punkts “Deklarācijas iesniedzēja īpašumā (kopīpašumā),
valdījumā vai lietošanā esošie nekustamie īpašumi (arī tie,
kurus tas nomā no citām personām un kuri atrodas tā
valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību)”
Šajā deklarācijas punktā deklarācijas iesniedzējs norāda
informāciju par īpašumā (kopīpašumā), valdījumā un lietošanā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Latvijā un ārvalstīs.
Visas minētās ziņas kārtējā gada deklarācijā sniedz par stāvokli kārtējā kalendāra
gada 31. decembrī.

Vēršam uzmanību, ka deklarācijā ir jānorāda arī lietošanā esošs
nekustamais īpašums, piemēram, dzīvoklis, kas tiek īrēts; dzīvoklis kas pieder
laulātajam, radiniekam vai citai personai, bet valsts amatpersona tajā dzīvo, garāža,
būve vai zemes īpašums, kas tiek nomāts no citas personas. Turklāt minētā
informācija ir jānorāda arī tad, ja nav tikuši slēgti rakstveida līgumi, bet nekustamais
īpašums tiek lietots uz mutvārdu vienošanās pamata.
Īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t. i., tiesība valdīt un lietot to, iegūt
no tās visus iespējamos labumus, ar to rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ
no katras trešās personas ar īpašuma prasību (Civillikum a 927. pants).
Kopīpašuma tiesība (kopīpašums) ir īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un
to pašu nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās daļās, tā
ka sadalīts vienīgi tiesību saturs (Civillikuma 1067. pants).
Lietas valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša faktiska vara par lietu. Tas
pastāv, kad ķermeniska lieta faktiski atrodas kādas personas pilnīgā varā un kad
turklāt šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu līdzīgi īpašniekam (Civillikum a
875. pants un 876. pants).
Turējums (lietojumā esošs) – tas, kā varā lieta faktiski atrodas, bet kas
atzīst par tās īpašnieku kādu citu, uzskatāms, kaut arī viņam būtu tiesība turēt to
savā varā, nevis par šās lietas tiesisku valdītāju, bet tikai par tās turētāju jeb fakt is ku
valdītāju un īpašnieka vietnieku valdījumā (Civillikum a 876. pants).
Tādējādi, ja persona ir apmetusies nekustamajā īpašumā un faktiski tur dzīvo
(ir noslēgts īres vai nomas līgums, vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz
laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata), tad šis
īpašums ir personas lietošanā (turējumā). Uz nomas vai īres līguma pamata nomnieks
vai īrnieks iegūst vienīgi lietojuma tiesību (Civillikum a 2112. pants).
Deklarācijas iesniedzējam ir jāpārliecinās, lai deklarācijas publiskojamā d aļā
nebūtu norādīta nekustamā īpašuma adrese, jo tā ir nepubliskojama informācija.
Deklarācijā valsts am atpersonai, kura ir arī saim nieciskās darbības veicējs, ir
jānorāda inform ācija par saim nieciskajā darbībā lietošanā esošajiem nekustam ajiem
īpašum iem.
14. jautājums
Kā deklarācijas 3. punktā (nekustamie īpašumi) jānorāda informācija,
ja dzīvoju laulātajam piederošā nekustamajā īpašumā?
Deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) attiecīgo īpašum u norāda kā
lietošanā esošu nekustam o īpašum u.
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15. jautājums
Vai deklarācijas 3. punktā (nekustamie īpašumi) jānorāda informācija,
ja valsts amatpersona dzīvo un ir deklarējusi dzīvesvietas adresi
nekustamajā īpašumā, kuru īrē laulātais?
Deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) attiecīgo īpašum u norāda kā
lietošanā esošu nekustam o īpašum u.
Turklāt neatkarīgi no tā, uz kāda tiesiska pam ata (īres līgum s, m utvārdu
vienošanās, radniecība, laulība utt.) persona dzīvo kādā no nekustam ajiem
īpašum iem , deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) tas jānorāda kā lietošanā
esošs nekustam ais īpašum s vai īpašum i. Lietas būtību arī nem aina fakts, vai perso nai
konkrētajā nekustam ajā īpašum ā, kuru lieto, ir vai nav deklarēt a dzīvesvietas adrese.
16. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda valsts amatpersonas īpašumā esošs dzīvoklis
un ar laulāto kopīpašumā (zemesgrāmatā reģistrēts kā kopīpašums) esošs
nekustamais īpašums – māja un zeme?
Deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) inform āciju norāda šādi:
Nekustamā īpašuma veids un adrese

Atzīme par to, vai ir
īpašumā (kopīpašumā),
valdījumā vai lietošanā
Dzīvoklis (Juglas iela 0 – 00, Rīga, Latvija)
īpašumā
Māja un zeme (“Zuzes”, Aglonas novads, kopīpašumā
Latvija)
17. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda nekustamais īpašums – dzīvoklis –, ja tas nav
reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts amatpersonas vārda kā īpašums vai
kopīpašums, bet valsts amatpersona uzskata, ka tā ir ar laulāto kopīga
manta?
Laulāto m antiskās attiecības, tostarp par kopīgo m antu un m antas šķirtību,
reglam entē Civillikums – Ģim enes tiesības. Ir jāņem vērā, ka faktiski un tiesiski kat ra
situācija ir individuāla. Tāpēc inform āciju par valsts am atpersonas kopīgo
m antu / m antas šķirtību iespējam s norādīt deklarācijas 13. punktā (cita inform ācija).
18. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda mantojumā iegūtais nekustamais īpašums?
Ja valsts am atpersona ir saņēm usi m antojumā nekustam o īpašum u, tad:
- deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) īpašum u norāda kā valdījum ā
esošu. Savukārt, ja m antojum ā saņem tais īpašum s ir ierakstīts zem esgrām atā uz
valsts am atpersonas vārda, tad deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) to
norāda kā īpašum ā esošu (vai kopīpašumā esošu īpašum u, ja tas ir kā kopīpašum s);
- deklarācijas 8. punktā (darījum i) pieņem to m antojumu norāda kā darījum u, ja
pieņem tais m antojum s pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas.
19. jautājums
Valsts amatpersonai pieder zeme, kas ierakstīta zemesgrāmatā. Šajā
zemesgabalā ir sākta būvniecība, ēka nav pabeigta un nav nodota
ekspluatācijā. Kā šos faktus norādīt deklarācijā?
Ja valsts am atpersonai pieder zem e un tā ir ierakstīta zem esgrām atā,
deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) to norāda kā īpašum ā esošu. Savukārt
nepabeigto jaunbūvi, kas nav nodota ekspluatācijā un nav ierakstīta zem esgrām atā,
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deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) norāda kā valdījum ā esošu nekustam o
īpašum u.
20. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda dzīvoklis, ja valsts amatpersona dzīvokli īrē no
citas personas?
Deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) īrētu dzīvokli norāda kā liet o šanā
esošu nekustam o īpašum u. Arī uz savstarpējās vienošanās pam ata, piem ēram ,
radinieku starpā (bez līgum a, uz m utvārdu vienošanās pam ata), lietošanā nodots
dzīvoklis ir jānorāda deklarācijā kā lietošanā esošs nekustam ais īpašum s.
21. jautājums
Valsts amatpersona pārdevusi dzīvokli, bet jaunais dzīvokļa īpašnieks
vēl joprojām minēto dzīvokli nav pārrakstījis zemesgrāmatā uz sava vārda.
Vai deklarācijā minētais dzīvoklis jānorāda kā īpašumā esošs?
Ja attiecīgo dzīvokli kārtējā kalendāra gada 31. decem brī tā jaunais īpašnieks
nav reģistrējis zem esgrām atā, am atpersona deklarācijas 3. punktā (nekustam ie
īpašum i) šo dzīvokli norāda kā īpašum ā esošu nekustam o īpašum u. Savukārt
deklarācijas punktā “Cita inform ācija” ir jāpaskaidro faktiskā vai tiesiskā situācija
saistībā ar nekustam ā īpašum a īpašum tiesībām.
Jāņem vērā – ja valsts am atpersona ir saņēm usi sam aksu par dzīvokli,
inform ācija par ienākum iem norādām a deklarācijas 7. punktā (ienākum i) un, ja
darījum a – dzīvokļa pārdošanas – sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
m inim ālās m ēnešalgas, inform ācija par veikto darījum u norādām a arī deklarācijas
8. punktā (darījum i).
22. jautājums
Valsts amatpersona dāvinājumā saņēmusi dzīvokli, bet dzīvoklis nav
ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts amatpersonas vārda. Kādu informāciju
norādīt valsts amatpersonas deklarācijas 3. punktā (nekustamie īpašumi)?
Ja dāvinājum ā saņem tais nekustam ais īpašum s nav ierakstīts zem esgrām atā uz
valsts am atpersonas vārda, deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) to norāda kā
valdījum ā esošu nekustam o īpašum u.
Ja dāvinātā nekustam ā īpašum a vērtība pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, tad deklarācijas 8. punktā (darījum i) ir jānorāda
inform ācija par veikto darījum u – saņem ts dāvinājum s.
23. jautājums
Kā kārtējā gada deklarācijā jānorāda nekustamais īpašums, kas
nopirkts, bankā ņemot kredītu?
Ja valsts am atpersona ir nopirkusi nekustam o īpašum u un tā iegādei bankā
ņem ts kredīts, tad nekustam ais īpašum s deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i)
jānorāda, kā īpašum ā esošs (protam s, ar nosacījumu, ka īpašum s netiek reģistrēt s uz
citas personas (tostarp bankas) vārda kā īpašum ā esošs).
Deklarācijas 8. punktā (darījum i) jānorāda valsts am atpersonas veiktie
darījum i, ja darījum a sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas:
- nekustamā īpašuma pirkums;
- kredīts.
Deklarācijas 9. punktā (parādsaistības) jānorāda valsts am atpersonas
parādsaistības (ņem tais kredīts), ja parādsaistību sum m a 31. decem brī pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
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4.1. apakšpunkts “Komercsabiedrības, kuru dalībnieks,
akcionārs vai biedrs ir deklarācijas iesniedzējs. Deklarācijas
iesniedzējam
piederošās
kapitāla
daļas
un
akcijas
(privatizācijas un kompensācijas sertifikātiem norāda tikai
skaitu)”
4.2. apakšpunkts “Deklarācijas iesniedzējam piederošie
finanšu instrumenti – parāda vērtspapīri (piemēram, obligācijas), vērtspapīri,
ar kuriem nostiprinātas tiesības iegādāties vai atsavināt pārvedamus
vērtspapīrus vai kuri paredz norēķinus naudā, ieguldījumu fondu ieguldījumu
apliecības un citi pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu
fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, naudas tirgus
instrumenti”
Kārtējā gada deklarācijas punktā deklarācijas iesniedzējs norāda visas prasītās
ziņas par stāvokli kārtējā kalendāra gada 31. decembrī.

Vēršam uzmanību, ka deklarācijā ir sniedzamas ziņas par deklarācijas
iesniedzējam piederošo akciju kopējo nominālvērtību.
24. jautājums
Kā norādīt deklarācijā šādu informāciju, ja valsts amatpersonai pieder:
- SIA “Consulting” 320 kapitāla daļas (vienas daļas nominālvērtība –
100 EUR);
- AS “IT MEDIA” 100 akcijas (vienas akcijas nominālvērtība –
1000 EUR)?
Deklarācijas 4.1. apakšpunktā (kapitāldaļas un akcijas) inform āciju norāda šādi:

Komercsabiedrības
nosaukums
SIA “Consulting”
AS “IT MEDIA”

Komercsabiedrības
reģistrācijas numurs
komercreģistrā un
juridiskā adrese

Kapitāla
Kapitāla
daļu,
veids
akciju
skaits

42335512890
Kapitāla 320
Cēsu iela 2, Dobele, daļas
Latvija
41111111110
Akcijas 100
Cēsu iela 2, Dobele,
Latvija

Kapitāla
daļu,
akciju
Valūta
kopējā
vērtība
32 000,00 EUR
100 000,00EUR

25. jautājums
Kā deklarācijā norādīt informāciju, ja valsts amatpersonai pieder šādi
finanšu instrumenti:
ieguldījumu fonda IPAS “Citadele Asset Management” apliecības,
skaits 45 879,8578, pamatsumma 458 791,06 EUR;
Eiro rezerves fonda (iepriekšējais nosaukums – Latu rezerves
fonds)
apliecības
AS
“SEB
Banka”,
skaits
4321,6397,
summa
124 312,99 EUR?
Valsts am atpersonas deklarācijas 4.2. apakšpunktā (finanšu instrum enti)
inform āciju norāda šādi:
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Persona, kas izlaidusi attiecīgo finanšu
instrumentu
Juridiskai
Juridiskai
Finanšu
personai
– personai
– instrumenti
nosaukums;
reģistr
fiziskai
personai
–
personai
– personas kods
vārds
un
uzvārds;
personu
apvienību
nosaukums
IPAS “Citadele 40103303559
Ieguldījumu
Asset
fonda
Management”
apliecības
AS
“SEB 40003151743
Eiro rezerves
Banka”
fonda
apliecības

Finanšu
instrumentu
skaits

Finanšu
instrumentu
kopējā
vērtība

Valūta

45 879,8578

458 791,06

EUR

4321,6397

124 312,99

EUR

26. jautājums
Vai
deklarācijā
ir
jānorāda
informācija
par
piederošajiem
100 privatizācijas sertifikātiem un 500 kompensācijas sertifikātiem?
Valsts am atpersonas deklarācijas 4.2. apakšpunktā (finanšu instrum enti)
inform āciju norāda šādi:
Komercsabiedrības
Kapitāla
Kapitāla
reģistrācijas
daļu,
Komercsabiedrības
daļu,
numurs
Kapitāla veids
akciju Valūta
nosaukums
akciju
komercreģistrā un
kopējā
skaits
juridiskā adrese
vērtība
AS
“Publisko 40003192154
Privatizācijas
100
aktīvu pārvaldītājs K. Valdemāra 31, sertifikāti
Possessor”
Rīga
AS
“Publisko 40003192154
Kompensācijas 500
aktīvu pārvaldītājs K. Valdemāra 31, sertifikāti
Possessor”
Rīga
27. jautājums
Vai
deklarācijā
ir
jānorāda informācija par
Latvijas valsts
krājobligācijām, un, ja ir, tad kāds ir emitenta – “Latvijas Republika” –
reģistrācijas numurs komercreģistrā?
Deklarācijas 4.2. apakšpunktā (finanšu instrum enti) norāda inform āciju par
Latvijas valsts krājobligācijām. Minēto obligāciju em itents ir Latvijas Republika, kuras
vārdā darbojas finanšu m inistrs. Deklarācijas 4.2. apakšpunkta ailē “Persona, kas
izlaidusi attiecīgo finanšu instrum entu” norāda Finanšu m inistrijas reģistrācijas
num uru kom ercreģistrā Nr. 90000014724. EDS nodrošinās, ka automātiski tiks
atlasīts Finanšu m inistrijas nosaukums un juridiskā adrese. Deklarācijā ir jāno rāda arī
saistībā ar krājobligāciju ieguldījumu veiktie darījumi (ja darījuma summa pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas) un pārskata periodā saistībā ar
krājobligācijām gūtie ienākumi.
28. jautājums
Kurā valsts amatpersonas deklarācijas punktā jānorāda ieguldījumu
fondā investētā naudas summa investīciju portfeļa iegādei un kurā punktā
jānorāda kopējā investīciju portfeļa vērtība gada beigās?
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Ieguldījum u fondā investēto naudas sum m u investīciju portfeļa iegādei (ja
sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas) norāda
deklarācijas 8. punktā (darījum i) un kopējo investīciju portfeļa vērtību 31. decem brī
norāda deklarācijas 4. punktā (finanšu instrum enti).
29. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda informācija, ja valsts amatpersonai pieder
kriptovalūta (virtuālā valūta, digitālā valūta), piemēram, Bitcoin, Ethereum,
Ripple, Bitcoin cash, Cardano?
Inform ācija par kriptovalūtu (virtuālo valūtu, digitālo valūtu) ir jānorāda
deklarācijas 13. punktā (cita inform ācija), jo kriptovalūta nav finanšu instrum ents.
Savukārt, ja tiek veikti darījum i ar kriptovalūtu, tad inform ācija par darījum iem
ir norādām a deklarācijas 8. punktā (darījum i), ja darījum s pārsniedz 20 Ministru
kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
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5. punkts “Deklarācijas iesniedzējam piederošie reģistrējamie
transportlīdzekļi, kā arī tā valdījumā vai lietošanā esošie
transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kurus tas ir iegādājies
uz līzinga līguma pamata”
Šajā deklarācijas punktā visas prasītās ziņas kārtējā gada
deklarācijā ir jānorāda par stāvokli kārtējā kalendāra gada
31. decembrī.
EDS nodrošina, ka, aizpildot deklarācijas 5. punktu, deklarācijas iesniedzējam
ir pieejami Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra dati par deklarācijas
iesniedzēja
īpašumā
vai
valdījumā
reģistrētajiem
transportlīdzekļiem –
transportlīdzekļa veids, marka, izlaiduma (pirmās reģistrācijas) gads, reģistrācijas
gads, atzīme par to, vai transportlīdzeklis ir īpašumā vai valdījumā. Valsts
amatpersona pārbauda un, ja nepieciešams, arī precizē un papildina šo informāciju.
Atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajam:
- transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder
transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma
izpratnē uzskatāma tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, uz kuras vārda
transportlīdzeklis reģistrēts;
- transportlīdzekļa turētājs ir fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska
pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u. c.) lieto transportlīdzekli. Par
transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz
dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;
- transportlīdzekļa valdītājs ir persona,
transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata.

kuras

tiesiskā

valdījumā

ir

Vēršam uzmanību, ka informācija par gūtajiem ienākumiem no
transportlīdzekļu atsavināšanas norādāma valsts amatpersonas deklarācijas 7. punkt ā
(ienākumi), bet informācija par veiktajiem darījumiem (tostarp maiņas darījumiem) ar
transportlīdzekļiem ir norādāma deklarācijas 8. punktā (darījumi), ja darījuma summa
pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.
Deklarācijā ir jānorāda informācija arī par transportlīdzekļiem, kas ieg ūti uz
līzinga pamata (sk. metodikas 8. punktu (darījumi)).
Deklarācijā valsts amatpersonai, kura ir arī saimnieciskās darbības veicējs, ir
jānorāda
informācija
par
saimnieciskajā
darbībā
lietošanā
esošajiem
transportlīdzekļiem.
30. jautājums
Kā deklarācijā norādīt:
- īpašumā esošu vieglo automobili “Toyota”;
- darba vajadzībām lietošanā esošu kravas automobili “Mercedes
Benz”;
- vieglo automobili “Audi A6”, kas iegādāts uz līzinga līguma pamata?
Deklarācijas 5. punktā (transportlīdzekļi) informāciju norāda šādi:

Transportlīdzekļa
veids

Marka

Izlaides
gads

Vieglais automobilis
Vieglais automobilis
Kravas automobilis

Toyota
Audi A6
Mercedes

2010
2009
2012

Reģistrācijas
Reģistrācijas
numurs
gads
2015
2012
2017

FV 5500
GD 1132
CS 2161

Atzīme par
to, vai ir
īpašumā,
valdījumā
vai
lietošanā
īpašumā
valdījumā
lietošanā
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Benz

31. jautājums
Ja persona nomā vairākus automobiļus, vai tie jānorāda deklarācijā?
Ja persona nom ā autom obiļus, tad autom obiļus norāda deklarāc ijas 5. punkt ā
(transportlīdzekļi) kā lietošanā esošus.
32. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda automobilis kā lietošanā esošs, ja valsts
amatpersona lieto ģimenes locekļa automobili?
Deklarācijas 5. punktā (transportlīdzekļi) autom obilis ir jānorāda kā lietošanā
esošs, ja valsts am atpersona lieto ģim enes locekļa vai jebkuras citas personas
autom obili.
33. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda transportlīdzeklis, kas iegūts uz līzinga
pamata (operatīvais līzings; finanšu līzings; atgriezeniskais līzings)?
Deklarācijas 5. punktā (transportlīdzekļi) ir jānorāda inform ācija par
transportlīdzekļiem, kas iegūti uz līzinga pam ata.
Transportlīdzeklis, kas iegūts uz operatīvā līzinga jeb nom as pam ata,
deklarācijā jānorāda kā lietošanā esošs transportlīdzeklis, bet transportlīdzeklis, kas
iegūts uz finanšu līzinga vai atgriezeniskā līzinga pam ata, deklarācijā jānorāda kā
valdījum ā esošs transportlīdzeklis.
Papildu inform āciju saistībā ar līzingā iegūta transportlīdzekļa norādīšanu
deklarācijā skatīt m etodikas 8. punktā (darījum i).
34. jautājums
Vai
kārtējā
gada
deklarācijā
par
2020. gadu
jānorāda
transportlīdzeklis, kas 2020. gadā ir nodots metāllūžņos?
Kārtējā gada deklarācijā ziņas par transportlīdzekļiem ir jānorāda par stāvokli
kārtējā kalendāra gada 31. decem brī.
Piem ēram , ja valsts am atpersona transportlīdzekli 2020. gadā ir nodevusi
m etāllūžņos un attiecīgi transportlīdzeklis ir norakstīts, t. i., Ceļu sat iksm es dro šības
direkcijā transportlīdzeklim ir veikta attiecīga atzīm e par norakstīšanu, un ko nkrēt ais
transportlīdzeklis (stāvoklis 2020. gada 31. decem brī) vairs nav reģistrēts valsts
am atpersonai kā īpašum ā esošs, tad deklarācijas 5. punktā (transportlīdzekļi) šis
transportlīdzeklis nav jānorāda.
Savukārt, piem ēram , ja 2020. gadā transportlīdzeklis ticis izkom plektēts
detaļās, bet Ceļu satiksm es drošības direkcijas reģistrā (stāvoklis 2020. gada
31. decem brī) transportlīdzeklis ir reģistrēts valsts am atpersonai kā īpašum ā esošs,
tad deklarācijas 5. punktā (transportlīdzekļi) šis transportlīdzeklis ir jānorāda kā
īpašum ā esošs. Šādā gadījum ā transportlīdzeklis kārtējā gada deklarācijās arī turpmāk
norādām s tik ilgi, kam ēr Ceļu satiksm es drošības direkcijas reģistrā transportlīdzeklis
būs reģistrēts uz valsts am atpersonas vārda.
Ja no transportlīdzekļa nodošanas m etāllūžņos tiek gūti ienākum i, inform ācija
norādām a deklarācijas 7. punktā (ienākum i).
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6. punkts
“Deklarācijas
iesniedzēja
skaidrās
un
bezskaidrās naudas uzkrājumi, ja to summa pārsniedz
20 Ministru
kabineta
noteiktās
minimālās
mēnešalgas
(attiecīgās valūtas vienībās)”
Kārtējā gada deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājum i)
prasītās ziņas par valsts amatpersonas skaidrās un bezskaidrās
naudas uzkrājumiem ir jānorāda par stāvokli kārtējā kalendāra
gada 31. decembrī.

Vēršam uzmanību, ka deklarācijā sniedzamas ziņas par skaidrās un
bezskaidrās naudas uzkrājumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru
kabineta noteikto minimālo mēnešalgu apmēru EUR vai to ekvivalentu
ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam. Ziņas
sniedz par naudas uzkrājumiem gan Latvijā un gan ārvalstīs.
Minimālā mēneša darba alga 2020. gadā bija 430 eiro, savukārt
20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas 2020. gadā bija
8600 eiro.
Minimālā mēneša darba alga 2021. gadā ir 500 eiro, savukārt
20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas 2021. gadā ir
10 000 eiro.
Sniedz ziņas par katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai no rēķinu
kartes izdevēja nosaukumu un identifikācijas datiem. Ja skaidrās vai bezskaidrās
naudas uzkrājumi ir veidoti ārvalstu valūtā, tos norāda attiecīgās valūtas vienībās.
Vēršam uzmanību, ka deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājumi)
jānorāda visi bezskaidrās naudas līdzekļi, kas atrodas deklarācijas
iesniedzēja kontā vai vairākos kontos. Deklarācijas 13. punktā (cita
informācija) valsts amatpersonai ir iespēja sniegt papildu informāciju par
deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājumi) norādītajiem uzkrājumiem.
Naudas uzkrājumi jānorāda atsevišķi pēc to veidiem, t. i., atsevišķi norādāma
skaidrā nauda un atsevišķi norādāma bezskaidrā nauda.
35. jautājums
Vai kārtējā gada deklarācijā jānorāda skaidrās naudas uzkrājumi, ja
31. decembrī uzkrājums ir 70 000 USD, 1300 AUD un 1200 GBP?
Kārtējā gada deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājum i) ir jānorāda visi m inētie
uzkrājum i, jo m inēto naudas uzkrājum u sum m a (stāvoklis kārtējā kalendāra gada
31. decem brī) pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas EUR.
36. jautājums
Vai deklarācijas 6. punktā jānorāda informācija, ja skaidrās un
bezskaidrās naudas uzkrājumi katrs atsevišķi nepārsniedz 20 Ministru
kabineta noteikto minimālo mēnešalgu apmēru, bet abi uzkrājumi kopā
pārsniedz?
Deklarācijā ir jānorāda inform ācija par skaidrās naudas un bezskaidrās naudas
uzkrājum iem arī gadījum os, ja katra naudas uzkrājum a sum m a pēc uzkrājum a veida
atsevišķi nesasniedz 20 Ministru kabineta noteikto m inimālo m ēnešalgu apm ēru, bet
naudas uzkrājum u kopsum m a pārsniedz. Šajā gadījum ā katru uzkrājum u norāda
atsevišķi.
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37. jautājums
Kā kārtējā gada deklarācijā norādīt šādus skaidrās un bezskaidrās
naudas uzkrājumus (uzkrājumi 31. decembrī):
- 8000 EUR skaidrā nauda;
- 1500 USD skaidrā nauda;
- 700 GBP skaidrā nauda;
- 300 EUR – AS “Swedbank”;
- 9500 USD – AS “Swedbank”;
- 2800 USD – depozīts AS “Swedbank”;
- 5700 EUR – AS “SEB Banka”;
- 11 100 USD – AS “DNB banka”;
- 15 000 GBP – “London BANK” – banka atrodas Anglijā?
Kārtējā gada deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājum i) norāda visus m inētos
uzkrājum us šādi:
Skaidrās naudas
uzkrājuma summa
cipariem

Valūta

8000,00

EUR

1500,00

USD

700,00

GBP

Skaidrās naudas uzkrājuma summa
vārdiem
Astoņi tūkstoši euro, 00 centu
Viens tūkstotis pieci simti ASV dolāru, 00
centu
Septiņi simti Lielbritānijas sterliņu mārciņu,
00 centu

Bezskaidrās naudas
uzkrājuma summa

Valūta

Bezskaidrās naudas
uzkrājumu turētāja
vai norēķinu kartes
izdevēja
nosaukums

300,00
9500,00
2800,00
5700,00
11 100,00
15 000,00

EUR
USD
USD
EUR
USD
GBP

AS “Swedbank”
AS “Swedbank”
AS “Swedbank”
AS “SEB Banka”
AS “DNB Banka”
“London BANK”

Juridiskai
personai –
reģistrācijas
numurs
komercreģistrā un
juridiskā adrese
40003074764
40003074764
40003074764
40003151743
40003024725
8500000040000

38. jautājums
Valsts amatpersonai AS “Swedbank” ir atvērti pieci konti, un kontos
31. decembrī ir šādi naudas līdzekļi: 6800 EUR, 35 EUR, 2,13 EUR, 0,40 EUR,
2500 EUR. Kā kārtējā gada deklarācijā jānorāda uzkrājuma summa?
Deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājum i) m inētos uzkrājum us norāda kā visu
uzkrājum u sum mu vai arī var norādīt (izdalīt) atsevišķi atbilstoši kontiem:

Bezskaidrās naudas
uzkrājuma summa

Valūta

Bezskaidrās naudas
uzkrājumu turētāja
vai norēķinu kartes
izdevēja
nosaukums

9337,53

EUR

AS “Swedbank”

Vai arī šādi:

Juridiskai
personai –
reģistrācijas
numurs
komercreģistrā un
juridiskā adrese
40003074764
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Bezskaidrās
naudas uzkrājuma
summa

Valūta

6800

EUR

35
2,13
0,40
2500

EUR
EUR
EUR
EUR

Bezskaidrās
Juridiskai
naudas uzkrājumu
personai –
turētāja vai
reģistrācijas
norēķinu kartes
numurs
izdevēja
komercreģistrā un
nosaukums
juridiskā adrese
40003074764
AS “Swedbank”
AS
AS
AS
AS

“Swedbank”
“Swedbank”
“Swedbank”
“Swedbank”

40003074764
40003074764
40003074764
40003074764

39. jautājums
Vai kārtējā gada deklarācijā ir jānorāda šādi naudas uzkrājumi
31. decembrī:
- 5000,00 EUR uzkrājums AS “Swedbank”;
- 4500,00 EUR skaidrās naudas uzkrājums;
- 250,00 USD skaidrās naudas uzkrājums?
Minētie naudas uzkrājum i ir jānorāda deklarācijas 6. punktā (naudas
uzkrājum i), jo naudas uzkrājum u sum m a kārtējā kalendāra gada 31. decem brī
pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas:

Bezskaidrās naudas
uzkrājuma summa

Valūta

5000,00

EUR

Skaidrās naudas
uzkrājuma summa
cipariem

Bezskaidrās naudas Juridiskai personai –
uzkrājumu turētāja reģistrācijas numurs
vai norēķinu kartes
komercreģistrā un
izdevēja
juridiskā adrese
nosaukums
AS “Swedbank”
40003074764

Valūta

Skaidrās naudas uzkrājuma summa
vārdiem

4500,00

EUR

Četri tūkstoši pieci simti euro, 00 centu

250,00

USD

Divi simti piecdesmit ASV dolāru, 00 centu

40. jautājums
Kurā deklarācijas punktā jānorāda uzkrājums bērna nākotnei ar
dzīvības apdrošināšanu?
Ja iem aksātā vai uzkrājum u sum m a uz 31. decem bri pārsniedz 20 Ministru
kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, to norāda deklarācijas 6. punktā (naudas
uzkrājum i) kā bezskaidrās naudas uzkrājum u.
Savukārt, ja atsevišķi veiktās iem aksas sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās minim ālās m ēnešalgas, inform ācija par veikto iem aksu ir jānorāda arī
deklarācijas 8. punktā (darījum i).
41. jautājums
Ja ir noguldījumi ārvalstīs, vai tie jānorāda deklarācijā?
Deklarācijā ir jānorāda inform ācija par skaidrās un bezskaidrās naudas
uzkrājum iem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ja Latvijā vai ārvalstīs noguldījum u un cita
veida naudas uzkrājum u sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteikto m inim ālo
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m ēnešalgu apm ēru EUR vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā, to norāda deklarācijas
6. punktā (naudas uzkrājum i).
42. jautājums
Ja banka personai piešķīrusi kredītkartes kontā kredītlimitu 8600 EUR,
bet persona uz 31. decembri minētos līdzekļus nav izmantojusi, vai šie
līdzekļi jāuzrāda deklarācijā kā uzkrājumi?
Bankas piešķirtais, bet neizm antotais kredītlim its nav jāno rāda deklarācijas
6. punktā (naudas uzkrājum i).
Ja tiek piešķirts kredītlim its (kredītlīnija), kas pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, tad inform ācija par kredītlim itu (kredītlīniju)
norādām a deklarācijas 8. punktā (darījum i).
Ja piešķirtais kredītlim its (kredītlīnija) ir izņem ts (iztērēts) pilnīgi vai tikai tā
daļa un tādējādi attiecībā uz stāvokli 31. decem brī ir izveidojies parāds, kas at sevišķi
un/vai kopsum m ā ar citām parādsaistībām pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
m inim ālās m ēnešalgas, tad inform ācija ir norādām a deklarācijas 9. punktā
(parādsaistības).
43. jautājums
Vai 3. pensiju līmenis, kurš uzkrāts AS “SEB Banka” un kura privātā
pensijas kapitāla summa pārskata perioda beigās 31. decembrī ir 8700 EUR,
ir jānorāda deklarācijā?
Tā kā uzkrātais privātais pensiju kapitāls 3. pensiju līm enī 31. decem brī
pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, m inēto sum m u
8700 EUR apm ērā norāda kārtējā gada deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājum i).
44. jautājums
Valsts amatpersonai (stāvoklis 31. decembrī) ir uzkrāts 5000 EUR
3. pensiju līmenī AS “SEB Banka”, kā arī 2000 EUR bezskaidrās naudas
uzkrājums AS “Swedbank” un 2000 EUR skaidrās naudas uzkrājums, vai šie
uzkrājumi ir jānorāda valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācijā?
Ņem ot vērā, ka m inētie naudas uzkrājum i kopā pārsniedz 20 Ministru kabinet a
noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, visi šie uzkrājum i ir jānorāda valsts am atpersonas
kārtējā gada deklarācijas 6. punktā (naudas uzkrājum i), bet katrs uzkrājum s ir
jānorāda atsevišķi (nesaskaitot kopā).
45. jautājums
Valsts amatpersona ir ieskaitījusi naudu FOREX valūtas tirgus kontā, un
(stāvoklis 31. decembrī) nauda FOREX kontā ir 8700 EUR, vai šie naudas
līdzekļi ir jānorāda kārtējā gada deklarācijā?
FOREX kontā esošie naudas līdzekļi, ja tie atsevišķi vai kopā ar valsts
am atpersonas citiem skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājum iem pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, ir jānorāda deklarācijas
6. punktā (naudas uzkrājum i).
Turklāt jāņem vērā:
- ja no FOREX kontā veiktajiem darījum iem veidojas ienākum i, inform ācija ir
jānorāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i);
- ja FOREX kontā tiek veikti darījum i, kas pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, inform ācija par veiktajiem darījum iem norādām a
deklarācijas 8. punktā (darījum i).
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7. punkts “Visi deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā
gūtie ienākumi, piemēram, darba alga, piemaksas pie darba
algas, prēmijas, honorāri, ienākumi no saimnieciskās un
komercdarbības, apdrošināšanas izmaksas, kompensācijas,
ienākumi no kustamās un nekustamās mantas realizācijas
un nomas (īres), laimesti un dividendes, mantojumi,
dāvinājumi, saņemtie pabalsti un citi ienākumi”
Deklarācijas 7. punktā deklarācijas iesniedzējs norāda informāciju par
jebkādiem gūtajiem ienākumiem. Turklāt deklarācijā ir jānorāda gan ar nodokļiem
apliekamie, gan ar nodokļiem neapliekamie ienākumi. Ienākumiem, kuri saskaņā ar
normatīvajiem aktiem tiek aplikti ar nodokļiem, norāda aprēķinātās summas pirms
nodokļu samaksas.
Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” maksātāja gada
ienākums ir visa taksācijas perioda (kalendāra gada) laikā iegūto naudas, naturālo
vērtību un saņemto pakalpojumu kopums.
Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16. 1 panta pirmo daļu
par ienākuma gūšanas dienu uzskatāma diena, kad maksātājs saņem naudu vai citas
lietas, ja minētajā pantā nav noteikts citādi.
Kārtējā gada deklarācijā informācija par gūtajiem ienākumiem ir jānorāda par
visu kārtējo kalendāra gadu, bet, ja valsts amatpersona amata pienākumus sāk
pildīt pēc kalendāra gada sākuma, ziņas par gūtajiem ienākumiem sniedzamas par to
laikposmu, kurā tiek pildīti valsts amatpersonas pienākumi.

Vēršam uzmanību, ka EDS nodrošina, ka deklarācijas aizpildītājam ir
pieejami VID pārziņā esošās Nodokļu informācijas sistēmas dati par deklarācijas
iesniedzēja ienākumiem pārskata periodā (ienākuma izmaksātāja identifikācijas dati,
ienākumu veids, summa, valūta), kuri atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem
tiesību aktiem ir deklarēti VID. Tāpēc ir būtiski pārliecināties, vai deklarācijā ir iekļauta
visa informācija par gūtajiem ienākumiem, vai ieraksti par gūtajiem ienākumiem
nedublējas un vai deklarācijas iesniedzējs pats nav norādīts kā ienākumu izmaksātājs .
Deklarācijas iesniedzējam ir pienākums EDS atlasīto informāciju pārbaudīt
un, ja nepieciešams, precizēt vai papildināt, tostarp par gūtajiem
ienākumiem, ko neatlasa EDS.
Vēršam uzmanību, ka valsts amatpersonas deklarācijā nav jānorāda
informācija par personai izmaksātajām kompensācijām, ar kurām tiek
atlīdzināti izdevumi, kas personai radušies saistībā ar darba pienākumu izpildi
ārvalstīs saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumiem Nr. 602
“Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā
dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām
(darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs
un to izmaksas kārtību”, – dzīvokļa īres izdevumu un komunālo maksājumu
kompensācija, darbinieka un viņa ģimenes locekļu pārcelšanās izdevumu
kompensācija, darbinieka un viņa ģimenes locekļu apdrošināšanas kompensācija,
bērnu skolas izdevumu kompensācija, kā arī ceļa izdevumu kompensācija, kas saistīt a
ar došanos atvaļinājumā uz Latviju. Šo kompensāciju nenorādīšana valsts
amatpersonas deklarācijā nemaina informāciju par valsts amatpersonas mantisko
stāvokli, kā arī saņemtajai kompensācijai nav ienākuma gūšanas iezīmju.
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Valsts amatpersonas deklarācijā norāda personai izmaksātās kompensācijas,
kuru piešķiršanas pamatojums nav personai radīto izdevumu atlīdzināšana,
piemēram:
- kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;
- kompensāciju par lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;
- kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu;
- kompensāciju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par
īpašumā nodoto zemi pilsētās;
- morālā kaitējuma kompensāciju un citas kompensācijas.

Vēršam uzmanību, ka saņemtā nauda kā gūtie ienākumi deklarācijā
citstarp ir jādeklarē arī šādā gadījumā:
ja amatpersona saņem naudu, piemēram, kā dāvanu, tostarp arī no
radinieka līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē (vecākiem, brāļa, māsas,
vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, vecāku brāļa/māsas, brāļa/māsas bērniem u. c.)
vai laulātā. Ja naudas līdzekļus valsts amatpersona saņem ar bankas pārskaitījumu,
tad ir jābūt norādītam korektam pārskaitījuma mērķim.

Saņemtā nauda kā gūtie ienākumi deklarācijā nav jādeklarē:
ja amatpersona saņem naudu no sava radinieka līdz trešajai pakāpei
Civillikuma izpratnē (vecākiem, brāļa, māsas, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem,
vecāku brāļa/māsas, brāļa/māsas bērniem u. c.) vai laulātā un ja saņemtā nauda pēc
ekonomiskās būtības neveido ienākumus;
ja amatpersona saņem naudas līdzekļus, kas paredzēti naudas devēja
mērķim, un naudas līdzekļi tiek izlietoti naudas devēja vajadzībām.
Būtiski ievērot, ka maksājuma uzdevuma mērķī ir jānorāda tiešs naudas
pārskaitījuma (izlietojuma) mērķis. Amatpersonai ir jāspēj dokumentāri pierādīt,
ka nauda izmantota attiecīgo izdevumu segšanai.

Saņemta mantojuma norādīšana deklarācijā:
deklarācijā jānorāda arī mantojumā vai dāvinājumā saņemtie finanšu līdzekļi.

Deklarācijā jānorāda arī informācija par saņemtajiem ieņēmumiem, kas
gūti, atsavinot nekustamo īpašumu vai transportlīdzekli, kurš izmantots
saimnieciskajā darbībā.
46. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda saņemtie uzturlīdzekļi?
Saņem tos uzturlīdzekļus norāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i). Uzturlīdzekļi
ir jānorāda gan tad, kad tie tiek saņem ti skaidrā naudā, gan arī tad, ja tie tiek saņemti
bezskaidras naudas veidā. Turklāt ir jānorāda arī uzturlīdzekļi, kas saņem ti no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda.
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47. jautājums
Vai valsts amatpersonai atdotais aizdevums ir uzskatāms par
ienākumu?
Ja valsts am atpersona izsniedz aizdevum u un pārskata gadā vai nākam ajos
gados izsniegto aizdevum u atgūst, attiecīgie naudas līdzekļi nav uzskatām i par valst s
am atpersonas ienākum u, tādējādi tie nav jānorāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i).
48. jautājums
Vai bankas aprēķinātie procenti par naudas līdzekļu atlikumu kontā un
to pieskaitīšana konta pamatsummai ir uzskatāmi par ienākumiem?
Bankas izm aksātos procentus uzskata par ienākum iem likum a “Par iedzīvo t āju
ienākum a nodokli” izpratnē, tādējādi tos norāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i).
49. jautājums
Vai deklarācijas 7. punktā kā gūtie ienākumi ir jānorāda pabalsti, ko
izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, t. i., slimības pabalsti,
maternitātes, ģimenes pabalsts un citi pabalsti?
Pabalstus, ko izm aksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, uzskata par
ienākum iem, un tos norāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i).
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda jebkuri pabalsti, tostarp algas
pabalsti par dienestu ārvalstī, pabalsti par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalst i par
bērna uzturēšanos ārvalstī. Pabalsti ir norādām i neatkarīgi no pabalstu lielum a.
50. jautājums
Vai deklarācijas 7. punktā kā gūtie ienākumi ir jānorāda VID atmaksātā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa par attaisnotajiem izdevumiem par
izglītību un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu?
Atm aksātā iedzīvotāju ienākum a nodokļa sum m a par attaisnotajiem
izdevum iem par izglītību un ārstniecisko pakalpojum u izm antošanu nav jānorāda
deklarācijā.
51. jautājums
Esmu reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Kāda summa
man jādeklarē kārtējā gada deklarācijā?
Minētajā gadījum ā valsts am atpersona kā ienākum us norāda m ikro uzņēm um ā
saņem to darba algu un personiskajam patēriņam no m ikrouzņēm um a izņem tos
līdzekļus.
52. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda no dzīvokļa pircēja saņemtā priekšapmaksas
(rokasnaudas) summa?
Priekšapm aksas (rokasnaudas) sum m a, kas saņem ta no dzīvokļa pircēja,
jānorāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i).
53. jautājums
Vai, saņemot atpakaļ pievienotās vērtības nodokli par ārvalstī iegādātu
preci, tas uzskatāms par valsts amatpersonas gūtajiem ienākumiem?
Pievienotās vērtības nodokļa sum m as atm aksu par ārvalstī iegādāto preci
neuzskata par valsts am atpersonas gūtajiem ienākum iem, un tādējādi tā nav jānorāda
deklarācijā.
54. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts
lauksaimniecībai?
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Ja valsts am atpersona ir saņēm usi subsīdijas, tās norāda deklarācijas 7. punkt ā
(ienākum i) kā gūtos ienākum us. Tāpat deklarācijā ir jānorāda gūtie ienākum i – Lauku
atbalsta dienesta izm aksātie atbalsta m aksājum i (platību m aksājumi u. c.).
55. jautājums
Vai saņemtais laimests ir uzskatāms par amatpersonas ienākumu?
Valsts am atpersonas laim ests ir ienākum s, un tas ir jānorāda deklarācijas
7. punktā (ienākum i).
Deklarācijā ir jānorāda inform ācija par jebkādiem laim estiem, tostarp tiem , kas
gūti loterijās, azartspēlēs, izlozēs u. c., neatkarīgi no to lielum a un neatskaitot
izdevum us vai zaudējum us.
Piem ēram , ja valsts am atpersona, spēlējot azartspēles, ir veikusi iem aksu
1000 EUR apm ērā un ir vinnējusi laim estu 2500 EUR, tad deklarācijas 7. punktā
(ienākum i) ir jānorāda, ka gūti ienākum i 2500 EUR.
Piem ēram , ja valsts am atpersona ir piedalījusies loterijā, iegādājusies lo t erijas
biļeti par 1000 EUR un vinnējusi laim estu 5 EUR, tad deklarācijas 7. punktā
(ienākum i) ir jānorāda, ka gūti ienākum i 5 EUR.
56. jautājums
Dzīvokļa īres līgumā noteikts, ka dzīvokļa īrnieks dzīvokļa īpašniekam
(valsts amatpersonai) ik mēnesi maksā īri, taču maksājumus par
komunālajiem pakalpojumiem un maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās
mājas apsaimniekošanu, veic dzīvojamās mājas apsaimniekotājam un
konkrēto komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Kas minētajā gadījumā būtu
uzskatāmi par valsts amatpersonas ienākumiem un jānorāda deklarācijā pie
ienākumiem?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) kā ienākum i ir jānorāda īrnieka veiktās īres
m aksas, kā arī dzīvokļa īrnieka vai nom nieka veiktie nekustam ā īpašum a nodokļa
m aksājum i neatkarīgi no tā, vai šos m aksājum us veic dzīvokļa īpašniekam ,
pašvaldībai vai nam u apsaim niekotājam, jo tos uzskata par fiziskās personas (dzīvokļa
īpašnieka) ieņēm umiem.
Dzīvokļa īpašnieka ieņēm um os neieskaita īrnieka veiktos m aksājum us, kas
saistīti ar dzīvojam ās m ājas apsaim niekošanu, ja tos veic dzīvojam ās m ājas
apsaim niekotājam un konkrēto kom unālo pakalpojumu sniedzējiem .
57. jautājums
Dzīvokļa īres līgumā noteikts, ka dzīvokļa īrnieks dzīvokļa īpašniekam
(valsts amatpersonai) ik mēnesi veic maksājumus par dzīvokļa īri, kā arī
maksājumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un
saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) kā ienākum i ir jānorāda īrnieka veiktās īres
m aksas, visi pārējie saņem tie m aksājum i, kā arī dzīvokļa īrnieka vai nom nieka veikt ie
nekustam ā īpašum a nodokļa m aksājum i neatkarīgi no tā, vai šos m aksājum us veic
dzīvokļa īpašniekam , pašvaldībai vai nam u apsaim niekotājam , jo tos uzskata par
fiziskās personas (dzīvokļa īpašnieka) ieņēm um iem.
Ieņēm umi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznom āšanas ir:
- īres vai nom as m aksa;
- īrnieka vai nom nieka veiktie m aksājum i dzīvokļa īpašniekam par
pakalpojum iem , kas saistīti ar dzīvokļa lietošanu (piem ēram , apkuri, auksto ūdeni,
kanalizāciju, sadzīves atkritum u izvešanu);
- īrnieka vai nom nieka veiktie m aksājum i dzīvokļa īpašniekam par dzīvojam ās
m ājas pārvaldīšanu;
- īrnieka vai nom nieka veiktie nodokļu m aksājum i, kas saistīti ar izīrēto vai
iznom āto dzīvokļa īpašum u;
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- īrnieka vai nom nieka veiktā nom as m aksa par zem es lietošanu, ja dzīvo jam ā
m āja atrodas uz citai personai piederošas zem es;
- citi ieņēm umi no dzīvokļa izīrēšanas vai iznom āšanas.
58. jautājums
Vai deklarācijā kā ienākumi ir jānorāda naudas līdzekļi, kas saņemti no
laulātā vai radinieka līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē?
No laulātā vai radinieka līdz trešajai pakāpei Civillikum a izpratnē saņem tie
naudas līdzekļi kā ienākum i nav jānorāda, ja tie pēc ekonom iskās būtības neveido
ienākum us. Ja valsts am atpersona naudas līdzekļus no laulātā vai radinieka līdz
trešajai pakāpei Civillikum a izpratnē saņem ar bankas pārskaitījum u, tad ir jābūt
norādītam korektam pārskaitījuma m ērķim.
59. jautājums
Vai un kā deklarācijā jānorāda ienākumi no transportlīdzekļa
pārdošanas?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda arī saņem tie ienākumi no
transportlīdzekļa pārdošanas. Jāņem vērā, ka jānorāda pilna sum m a no
transportlīdzekļa pārdošanas, t. i., neatskaitot pirkum a sum mu, izdevumus utt.
Piem ēram , valsts am atpersona ir nopirkusi transportlīdzekli par 3000 EUR, tā
ekspluatācijas laikā transportlīdzekļa rem ontā ir ieguldīti 1500 EUR, bet m inēto
transportlīdzekli pārdevusi par 2500 EUR, tādējādi deklarācijā kā ienākum s no
transportlīdzekļa pārdošanas ir jānorāda 2500 EUR, t. i., naudas sum m a, par kādu
transportlīdzeklis ir ticis pārdots.
60. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda ienākumi no personīgās mantas pārdošanas?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda jebkuri (visi) valsts am atpersonas
gūtie ienākum i, tostarp arī tādi, kas gūti no savas personīgās m antas pārdošanas.
Piem ēram , valsts am atpersona ir pārdevusi sev piederošu m antu –
m etālapstrādes darbgaldu par 5000 EUR, tādējādi deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir
jānorāda, ka ir gūti ienākum i 5000 EUR.
61. jautājums
Vai maiņas darījuma rezultātā tiek gūti ienākumi un tie jānorāda
deklarācijā?
Tā kā uz m aiņas darījum u ir attiecinām i tie paši nosacījum i, kas piem ērojam i
pārdošanas darījum am, deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir arī jānorāda info rm ācija
par gūtajiem ienākumiem saistībā ar m aiņas darījum iem.
62. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda ienākumi, kas gūti no saimnieciskās darbības?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda saņem tie ienākum i no
saim nieciskās darbības. Ienākum i ir jānorāda gan tad, ja persona VID ir reģistrējusies
saim nieciskās darbības veicēja statusā, gan tad, ja persona VID ir paziņojusi par
paziņoto saim niecisko darbību.
Turklāt ienākum i ir jānorāda arī tajā gadījum ā, ja valsts am atpersona faktiski ir
veikusi saim niecisko darbību, bet to nebija reģistrējusi vai paziņojusi VID .
Valsts am atpersona, kura vienlaikus ir arī advokāts, sniedzot inform āciju par
pārskata periodā gūtajiem ienākum iem no advokāta profesionālās darbības, norāda no
advokāta profesionālās darbības gūto ienākum u kopējo sum m u un valūtu, bet
neidentificē ienākum u avotu – fiziskās vai juridiskās personas.
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63. jautājums
Vai deklarācijā kā ienākumi jānorāda atlīdzība par asiņu nodošanu un
cita veida donorpalīdzību?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda saņem tā atlīdzība par asiņu
nodošanu un cita veida donorpalīdzību, jo saskaņā ar likum u “Par iedzīvotāju
ienākum a nodokli” atlīdzība par asiņu nodošanu un cita veida donorpalīdzību ir
ienākum s.
64. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda ienākumi no valsts amatpersonai piederošo
kapitāla daļu un akciju pārdošanas?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda ienākum i no valsts am atperso nai
piederošo kapitāla daļu vai akciju pārdošanas.
Piem ēram , valsts am atpersona:
- pārdod piederošās SIA “IT NET” 500 kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas
nom inālvērtība 1 EUR) par sum m u 5000 EUR, tāpēc deklarācijas 7. punktā (ienākum i)
ir jānorāda, ka gūti ienākum i 5000 EUR no kapitāldaļu atsavināšanas;
- pārdod piederošās AS “IT GROUP” 50 akcijas (vienas akcijas nom inālvērtība
1000 EUR) par 50 000 EUR, tāpēc deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda, ka
gūti ienākum i 50 000 EUR no akciju atsavināšanas.
Savukārt, ja veiktā darījum a sum m a, atsavinot akcijas vai kapitāla daļas,
pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, tad inform ācija par
veikto darījum u ir jānorāda deklarācijas 8. punktā (darījum i).
65. jautājums
Vai deklarācijā valsts amatpersonai ir jānorāda ienākumi no sev
piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas?
Ja valsts am atpersona ir pārdevusi sev piederošu nekustam o īpašum u, tad
inform ācija par gūtajiem ienākum iem ir jānorāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i),
bet deklarācijas 8. punktā (darījum i) inform ācija jānorāda tad, ja darījum a –
nekustam ā īpašum a pārdošanas – sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
m inimālās m ēnešalgas.
Piem ēram , valsts am atpersona 2020. gadā ir pārdevusi sev piederošu
nekustam o īpašum u – dzīvokli – par 25 000 EUR (m inēto nekustam o īpašum u valst s
am atpersona ir nopirkusi 2008. gadā par 35 000 EUR). Kārtējā gada deklarāc ijas par
2020. gadu:
- 7. punktā (ienākum i) norāda ienākum us 25 000 EUR no nekust am ā īpašum a
pārdošanas;
- 8. punktā (darījum i) norāda veikto darījum u – pārdevum u par 25 000 EUR.
66. jautājums
Vai deklarācijā kā ienākumi ir jānorāda no tēva saņemts dāvinājums
1000 EUR?
Saņem tais dāvinājum s 1000 EUR ir jānorāda deklarācijas 7. punktā (ienākum i).
67. jautājums
Vai deklarācijā kā ienākumi ir jānorāda 2020. gadā saņemts mantojums
ar kopējo vērtību, kas norādīta mantojuma apliecībā, – 16 900 EUR, no tiem:
- nekustamais īpašums, mantojuma apliecībā noteiktā vērība –
10 000 EUR;
- nauda – 5000 EUR;
- automobilis, vērtība noteikta 900 EUR;
- kustamā manta, noteikta kopējā vērtība – 1000 EUR?
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Saņem tais m antojums kārtējā gada deklarācijā par 2020. gadu norādām s šādi:
- 3. punktā (nekustam ie īpašum i), ja m antojum ā saņem tais nekustam ais
īpašum s zem esgrām atā nav reģistrēts uz m antojum a saņēm ēja vārda (stāvoklis
2020. gada 31. decem brī), tas jānorāda kā valdījum ā esošs, bet, ja ir reģistrēts uz
m antojuma saņēm ēja vārda – kā īpašum ā esošs;
- 5. punktā (transportlīdzekļi) norāda m antojumā saņem to transportlīdzekli. Ja
m antojum ā saņem tais transportlīdzeklis nav reģistrēts Ceļu satiksm es drošības
direkcijā (CSDD) uz m antojuma saņēm ēja vārda (stāvoklis 2020. gada 31. decem brī),
tas jānorāda kā valdījum ā esošs, bet, ja ir reģistrēts Ceļu satiksm es drošības direkcijā
(CSDD) uz m antojuma saņēm ēja vārda – kā īpašum ā esošs;
- 7. punktā (ienākum i) norāda m antojum ā saņem tos finanšu līdzekļus –
5000 EUR;
- 8. punktā (darījum i) kā darījum s jānorāda – m antojum s, darījum a vērtība –
16 900 EUR. Saņem tais m antojums pie darījum iem norādāms, ja tā vērtība pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
Katrs m antojum a gadījum s ir individuāls, tāpēc jāskatās, vai inform ācija par
m antojum u būs norādām a arī deklarācijas citos punktos, piem ēram , 9. punktā
(parādsaistības).
68. jautājums
Vai deklarācijā kā ienākumi ir jānorāda apdrošināšanas sabiedrības
izmaksātie dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) uzkrājumi un
atlīdzības, ja darba devējs darbinieka labā veicis apdrošināšanas prēmiju (ar
līdzekļu uzkrāšanu) maksājumus?
Deklarācijas 7. punktā (ienākum i) ir jānorāda apdrošināšanas sabiedrības
izm aksātās dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) uzkrājum u sum m as, ja
darba devējs darbinieka labā veicis apdrošināšanas prēm iju (ar līdzekļu uzkrāšanu)
m aksājum us, kā arī jānorāda visas apdrošināšanas atlīdzības sum m as.
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8. punkts “Deklarācijas iesniedzēja pārskata periodā veiktie
darījumi, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēnešalgas”
Deklarācijā kā darījums citstarp ir jānorāda arī pirkums,
pārdevums, kredīts, līzings, dāvinājums, ziedojums, aizdevums,
depozīts, drošības naudas iemaksa, dzīvības apdrošināšanas līgums ,
galvojums, īres līgums, rokasnaudas līgums, maiņas līgums un citu veidu darījums,
kuru katra summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas.
Kārtējā gada deklarācijas 8. punktā deklarācijas iesniedzējs norāda
visas prasītās ziņas par visu deklarējamo pārskata periodu.
Vēršam uzmanību, ka uz maiņas darījumu ir attiecināmi tie paši nosacījumi, kas
piemērojami pārdošanas darījumam.

Vēršam uzmanību, ka deklarācijā ir jānorāda informācija par veikto
darījumu un/vai parādsaistībām, ja valsts amatpersona ir ņēmusi kredītu (saņēmusi
aizdevumu), piemēram, nekustamā īpašuma iegādei, un ja izsniegtā kredīta (saņemtā
aizdevuma) summa un/vai izveidojušās parādsaistības pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēnešalgas.
EDS nodrošina, ka ir pieejami Ceļu satiksmes droš ības direkcijas pārziņā esošās
valsts informācijas sistēmas “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs ” dat i par
deklarācijas iesniedzēja veiktajiem darījumiem ar transportlīdzekļiem (darījuma
veids – iegūts vai atsavināts). Valsts amatpersonai EDS izdarot atzīmi tabulas “No
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas sistēmas saņemtā
informācija par darījumiem” ailē “Iekļaut deklarācijā”, informācija par darījumu, kura
summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, tiek pārnest a
uz deklarāciju. Ja, veicot darījumu, par transportlīdzekli ir gūts ienākums, valsts
amatpersona Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā esošās valsts informācijas
sistēmas “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs ” informāciju par darījuma
pusi izmanto savas deklarācijas aizpildīšanai par gūtajiem ienākumiem. Aizpildot šo
deklarācijas punktu, ir būtiski pārliecināties, lai deklarācijas publiskojamā daļā nebūtu
ieraksta par transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.

Vēršam uzm anību, ka autom obiļa iegādei iespējam s noform ēt finanšu
līzingu, operatīvo līzingu vai atgriezenisko līzingu.
Uz automobiļu maiņas darījumu ir attiecinām i pārdošanas darījum a
nosacījumi.
Kā deklarācijā jānorāda operatīvais līzings par automobiļa iegādi?
Operatīvais līzings jeb nom a ir līzinga veids, kura laikā klients līzinga objektu
neizpērk pilnīgi, bet transportlīdzeklis tiek nodots klientam lietošanā (iznom āts) līdz
noteiktam termiņam. Līzinga perioda laikā klients katru m ēnesi m aksā nom as m aksu.
Autom obilis pēc līzinga perioda beigām nepāriet klienta īpašum ā. Beidzoties
līgum a periodam, klients var automobili izpirkt par tā atlikušo vērtību vai arī at do t t o
atpakaļ līzinga kom pānijai.
Deklarācijā m inēto darījumu norāda šādi:
1) 5. punktā (transportlīdzekļi) – lietošanā esošo transportlīdzekli;
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2) 8. punktā (darījum i) – ja darījum a sum m a (pirm ā iem aksa un/vai nom as
m aksājum s gadā) pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
Sum m as norādāmas ar PVN.
Kā deklarācijā jānorāda finanšu līzings par automobiļa iegādi?
Finanšu līzings ir vienkāršākais līzinga veids, kurā līzinga kom pānija klienta
uzdevum ā nopērk līzinga objektu un nodod tā lietošanas tiesības klientam . Klients
noteiktajā term iņā sam aksā līzinga objekta vērtību pilnā apm ērā, un term iņa beigās
līzinga objekts tiks pārreģistrēts uz līzinga ņēm ēja vārda.
Valsts am atpersonas deklarācijā m inēto darījumu norāda šādi:
1) 5. punktā (transportlīdzekļi) – valdījum ā esošo transportlīdzekli;
2) 8. punktā (darījum i) – ja darījum a sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inim ālās m ēnešalgas: līgum a noslēgšanas gadā līzinga līgum u ar līzinga
kom pāniju par autom obiļa nodošanu;
3) 9. punktā (parādsaistības) – parādsaistību sum m u līzinga kom pānijai
31. decem brī, ja parādsaistību sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
m inimālās m ēnešalgas.
Kā valsts amatpersonas deklarācijā jānorāda atgriezeniskais līzings par
automobiļa iegādi?
Atgriezeniskais līzings ir procedūra, kurā personai kredīts tiek izsniegts pret
pašai piederoša autom obiļa ķīlu. Atgriezeniskajā līzingā līzinga ņēm ējs un aut o m obiļa
pārdevējs ir viena un tā pati persona, proti, persona pārdod savu autom obili līzinga
kom pānijai un tūlīt pat to noformē līzingā ar izpirkum a tiesībām . Turklāt pārdevējs un
arī līzinga saņēm ējs vispirm s saņem naudu, kas ekvivalenta autom obiļa vērt ībai, pēc
tam apņem as m aksāt ikm ēneša līzinga m aksājum us.
Persona atgriezenisko līzingu var izvēlēties gadījum ā, ja tā vēlas nopirkt
autom obili. Persona vēršas līzinga kom pānijā, kura, izvērtējot dokum entus un tās
rīcībā esošo inform āciju, pieņem lēm umu par līzinga piešķiršanu.
Pozitīva lēm um a gadījum ā par līzinga piešķiršanu tiek parakstīts līgum s.
Persona VAS “Ceļu satiksm es drošības direkcija” uz pilnvaras pam ata pārform ē
autom obiļa īpašum tiesības uz līzinga kom pānijas vārda, savukārt transportlīdzekļa
reģistrācijas apliecībā konkrētā persona tiek norādīta kā turētāja. Pēc tam personas
kontā tiek pārskaitīta vēlam ā finansējum a sum m a.
Deklarācijā m inēto darījumu norāda šādi:
1) 7. punktā (ienākum i) – gūto ienākum u no autom obiļa pārdošanas;
2) 8. punktā (darījum i) – ja darījum a sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inimālās m ēnešalgas:
līzinga līgum u ar līzinga kom pāniju (banku) par kredīta autom obiļa iegādei
piešķiršanu;
autom obiļa pirkuma līgumu;
autom obiļa pārdevuma līgum u līzinga kom pānijai (bankai);
3) 5. punktā (transportlīdzekļi) – valdījum ā esošo transportlīdzekli;
4) 9. punktā (parādsaistības) – parādsaistību sum m u līzinga kom pānijai
(bankai) 31. decem brī, ja parādsaistību sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
69. jautājums
Ja valsts amatpersona ir galvotāja māsas hipotekārajam kredītam, vai
arī šī informācija jānorāda deklarācijā?
Ja galvojum a līgum a slēgšana ir notikusi deklarējam ā pārskata periodā,
deklarācijas 8. punktā (darījum i) norāda, ka am atpersona ir galvotāja, norādot
galvojum a sum m u, ja tā pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas, un personu, kas izsniegusi kredītu.
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70. jautājums
Ja valsts amatpersona ir līdzaizņēmēja kredītam, vai šī informācija
jānorāda deklarācijā?
Ja am atpersona ir līdzaizņēm ēja kredītam un kredīta sum m a pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, tad deklarācijas 8. punktā
(darījum i) norāda, ka ņem ts kredīts, kā arī kredīta sum mu un personu, kas izsniegusi
kredītu.
71. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda pirkuma līgums, ja pirkuma līgumā norādīti
divi pircēji un kopējā pirkuma summa pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēnešalgas, bet atsevišķi katram atrunātā pirkuma
summa ir 5500 EUR?
Deklarācijas 8. punktā (darījum i) šis pirkum s ir jānorāda, jo darījum s –
pirkum s – ir par sum m u, kas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas.
Ņem ot vērā, ka EDS deklarācijas 8. punktā (darījum i) vienam darījum am neļauj
ievadīt darījum a puses vairākas personas (pircējus vai pārdevējus), tad 8. punktā
(darījum i) ir jānorāda viena no darījum a puses vairākām personām . Savukārt
deklarācijas 13. punktā (cita inform ācija) ir jānorāda inform ācija par darījum a puses
visām personām un jāpaskaidro ar darījum u saistītā būtiskā inform ācija.
72. jautājums
Kā deklarācijā jānorāda saņemtais dāvinājums – nekustamais īpašums?
Ja dāvinājum a vērtība pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas, saņem to dāvinājum u norāda deklarācijas 8. punktā (darījum i), kā arī
inform āciju saistībā ar saņem to dāvinājum u norāda deklarācijas 3. punktā
(nekustam ie īpašum i).
Deklarācijā dāvinājum a gadījum ā kā darījum a vērtību norāda dāvinājum a
līgum ā noteikto (norādīto) nekustam ā īpašum a vērtību. Ja dāvinājum a līgum ā nav
noteikta (norādīta) dāvinājum a jeb dāvinātā nekustam ā īpašum a vērtība, tad
deklarācijā par darījum a – dāvinājum a – vērtību norāda nekustam ā īpašum a
kadastrālo vērtību gadā, kad veikts dāvinājum a darījum s.
73. jautājums
Izsoles rezultātā iegādāts dzīvoklis, kura vērtība pārsniedz 20 Ministru
kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Kā attiecīgais dzīvokļa pirkuma
darījums būtu jānorāda deklarācijā?
Deklarācijas 8. punktā (darījum i) ir jānorāda darījum s – pirkum s. Norādot
darījum a pusi, ir jāvērtē izsoles dokum enti. Inform ācija par nekustam ā īpašum a
īpašnieku ir norādītā konkrētā nekustam ā īpašum a zem esgrām atā. Zvērināti tiesu
izpildītāji, kas veic tiesu un citu institūciju nolēm umu izpildi, nebūs darījum a puse, no
kuras tiek iegādāts nekustam ais īpašum s.
Deklarācijas 3. punktā (nekustam ie īpašum i) norāda inform āciju par nopirkto
īpašum u.
74. jautājums
Ja pārdevuma līgums noslēgts 18. decembrī, bet nauda, kas noteikta
līgumā, līdz 31. decembrim nav saņemta, vai deklarācijā minētais līgums
jānorāda kā darījums?
Ja pārdevum a līgum a sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
m inim ālās m ēnešalgas, deklarācijas 8. punktā (darījum i) norāda pārdevum a līgum ā
norādīto sum m u, savukārt 7. punktā (ienākum i) šo inform āciju nenorāda, jo nauda
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attiecīgajā pārskata periodā nav saņem ta. Informācija par ienākum iem būs jāno rāda
deklarācijā, kad tie tiks saņem ti.
75. jautājums
Vai ziedojums, kas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēnešalgas, ir uzskatāms par darījumu likuma “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē?
Ziedojum s ir darījum s, un, ja vienā reizē veiktā ziedojum a sum m a pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, to norāda deklarācijas
8. punktā (darījum i). Savukārt, ja tiek saņem ts ziedojum s, tad saņem tais ziedojum s ir
jānorāda arī deklarācijas 7. punktā (ienākum i) neatkarīgi no saņem tā ziedojum a
sum m as lieluma.
76. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda, ka no sava konta izņemti, piemēram,
20 000 EUR?
Naudas līdzekļu izņem šana no sava konta nav darījum s, tādējādi šī inform ācija
nav jānorāda deklarācijā.
77. jautājums
Valsts amatpersona aizdevusi 9000 EUR un tajā pašā gadā atguvusi
daļu aizdevuma 4050 EUR apmērā. Kā šo informāciju norādīt deklarācijā?
Deklarācijas 8. punktā (darījum i) norāda aizdevum a līgum u un tā sum m u
9000 EUR, kā arī 10. punktā (aizdevum i) norāda aizdotās sum m as atlikum u
31. decem brī, ja tas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas .
Savukārt fakts, ka aizdevum s pārskata periodā atgūts 4050 EUR apm ērā, nav
jānorāda ne deklarācijas 7. punktā (ienākum i), ne 8. punktā (darījum i).
78. jautājums
Vai deklarācijā jānorāda deklarācijas iesniedzēja izsniegtais aizdevums
9000 EUR apmērā, ja līgums par aizdevumu nav noslēgts?
Minēto aizdevum u darījum a slēgšanas gadā norāda deklarācijas 8. punktā
(darījum i), jo saskaņā ar Civillikum u aizdevum a darījum u var noslēgt, arī vieno jo t ies
m utvārdos. Deklarācijas 10. punktā (aizdevum i) norāda izsniegtā aizdevum a atlikum a
sum m u 31. decem bri, ja tas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas.
79. jautājums
Kurā deklarācijas punktā jānorāda noslēgtais ieguldījumu pārvaldes
līgums par ieguldījumu pārvaldes portfeļa iegādi, un kurā punktā jānorāda
kopējā ieguldījum u pārvaldes portfeļa vērtība gada beigās?
Noslēgto ieguldījum u pārvaldes līgum u par ieguldījum u pārvaldes portfeļa
iegādi, ja tā sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas,
darījum a noslēgšanas gadā norāda deklarācijas 8. punktā (darījum i), savukārt ko pējo
ieguldījum u pārvaldes portfeļa vērtību 31. decem brī norāda deklarācijas 4. punktā
(finanšu instrum enti).
80. jautājums
Vai iemaksātā biedru nauda ir uzskatāma par darījumu un norādāma
deklarācijā?
Biedru naudas iem aksa ir darījum s. Ja vienā reizē iem aksātā sum m a pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, to norāda deklarācijas
8. punktā (darījum i).
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81. jautājums
Vai ārvalstī veikts pirkums, kura summa pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēnešalgas, ir jānorāda deklarācijā?
Neatkarīgi no tā, kur veikts pirkum s – Latvijā vai ārvalstīs –, ja pirkum a summa
pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, to norāda
deklarācijas 8. punktā (darījum i).
82. jautājums
Persona iemaksājusi privātajā pensiju fondā summu, kas pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas. Vai minētā summa
jānorāda deklarācijā kā darījums?
Vienreizēju iem aksu privātajā pensiju fondā, kas pārsniedz 20 Ministru kabinet a
noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, uzskata par darījum u, tādējādi to norāda
deklarācijas 8. punktā (darījum i) un 6. punktā (naudas uzkrājum i).
83. jautājums
Vai patēriņa kredīta un kredītlīnijas līgumi ir jānorāda deklarācijā kā
darījums?
Noslēgtos patēriņa kredīta un kredītlīnijas līgum us norāda deklarācijas
8. punktā (darījum i), ja līgum ā norādītā sum m a pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
84. jautājums
Ja personai kredītsaistības ir jau 10 gadus, bet pārskata periodā tiek
palielināta kredīta summa (pārkreditācija), vai šī informācija ir jānorāda
deklarācijā?
Ja sum m a, par kuru palielina kredītu, ir lielāka par 20 Ministru kabineta
noteiktajām m inimālajām m ēnešalgām, to norāda deklarācijas 8. punkt ā (darījum i),
kā arī deklarācijas 9. punktā (parādsaistības) norāda parādsaistību sum m as at likum u
31. decem brī, ja tas pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
85. jautājums
Valsts amatpersona ir pieteikusies projektam Lauku atbalsta dienestā,
lai saņemtu atbalstu saistībā ar traktora iegādi. Lauku atbalsta dienestā
valsts amatpersona kā atbalsta saņēmējs ir iesniegusi nepieciešamos
dokumentus, tostarp noslēgusi trīspusēju (banka, piegādātājs un atbalsta
saņēmējs) darījuma līgumu. Vai šāds darījums – Lauku atbalsta dienestā
noslēgti līgumi – ir jānorāda deklarācijā?
Ja jautājum ā m inētā noslēgtā līgum a kā darījum a sum m a ir lielāka par
20 Ministru kabineta noteiktajām m inim ālajām m ēnešalgām , šis darījum s līgum a
noslēgšanas gadā ir jānorāda deklarācijas 8. punktā (darījum i).
Savukārt, ja līdzīgā situācijā zem nieku saim niecības vārdā būtu rakstīts
projekta pieteikum s, šis darījum s deklarācijā nebūtu jānorāda.
86. jautājums
Valsts amatpersona 2020. gadā ir iegādājusies nekustamo īpašumu par
90 000 EUR un tā iegādei bankā ir ņēmusi kredītu 85 000 EUR. Kā šo
informāciju norādīt kārtējā gada deklarācijā?
Šajā gadījum ā kārtējā gada deklarācijas par 2020. gadu:
- 8. punktā (darījum i) norāda:
- pirkum s 90 000 EUR, darījum a puse – persona, no kuras nopirkts
nekustam ais īpašum s;
- ņem ts kredīts 85 000 EUR, darījum a puse – banka;
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- 9. punktā (parādsaistības) norāda parādsaistības par stāvokli 2020. gada
31. decem brī, ja tās pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
Savukārt nākam o kārtējā gada deklarāciju 9. punktā (parādsaistības) norāda
parādsaistības par stāvokli kārtējā gada 31. decem brī, ja tās pārsniedz 20 Ministru
kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
87. jautājums
Valsts amatpersona 2020. gadā ir aizdevusi 20 000 EUR sev piederošai
SIA “IT RV”. Vai minētā informācija ir jānorāda kārtējā gada deklarācijā par
2020. gadu, un kā tas jādara?
Šajā gadījum ā kārtējā gada deklarācijas par 2020. gadu:
- 8. punktā (darījum i) norāda – aizdevum s 20 000 EUR, darījum a puse –
SIA “IT RV”;
- 10. punktā (aizdevum i) norāda aizdevum a sum m u par stāvokli 2020. gada
31. decem brī, ja tā pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
Savukārt nākam o kārtējā gada deklarāciju 10. punktā (aizdevum i) norāda
izsniegto aizdevum u sum mas par stāvokli kārtējā gada 31. decem brī, ja tās pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
88. jautājums
Vai valsts amatpersonai deklarācijā kā darījums ir jānorāda informācija
par sev piederoša nekustamā īpašuma pārdošanu un cita nekustamā īpašuma
pirkumu, un kā tas jādara?
Piem ēram , valsts am atpersona 2020. gadā ir pārdevusi sev piederošu
nekustam o īpašum u – dzīvokli – par 25 000 EUR un nopirkusi citu nekustam o
īpašum u – m āju – par 50 000 EUR. Konkrētajā gadījum ā kārtējā gada deklarācijas par
2020. gadu:
- 7. punktā (ienākum i) norāda ienākum us 25 000 EUR no nekustam ā īpašum a –
dzīvokļa pārdošanas;
- 8. punktā (darījum i) norāda veiktos darījum us:
pārdevum s (dzīvoklis) par 25 000 EUR, darījum a puse – m inētā
nekustam ā īpašum a pircējs;
pirkum s (m āja) par 50 000 EUR, darījum a puse – m inētā
nekustam ā īpašum a pārdevējs.
89. jautājums
Vai deklarācijā kā darījums ir jānorāda finanšu instrumentu,
ieguldījumu fonda daļu pirkums vai pārdošana, ja katra atsevišķā darījuma
summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas?
Deklarācijas 8. punktā (darījum i) jānorāda katrs veiktais darījum s, kura sum m a
atsevišķi pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas. Savukārt tie
darījum i, kuri nepārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas , nav
jānorāda.
90. jautājums
Vai deklarācijā kā darījums ir jānorāda nekustamo īpašumu maiņas
darījumi?
Uz nekustam ā īpašum a m aiņas darījum u ir attiecināmi tie paši nosac ījum i, kas
piem ērojam i pārdošanas darījum am , un par nekustam ā īpašum a pārdošanas
(atsavināšanas) cenu m aiņas darījum a gadījum ā tiek uzskatīta m aiņas rezultātā
iegūtā nekustam ā īpašum a vērtība, kāda norādīta m aiņas līgum ā.
Ja m aiņas darījum a sum ma pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās
m ēnešalgas, deklarācijas 8. punktā (darījum i) jānorāda m aiņas darījum s.
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9. punkts “Deklarācijas iesniedzēja parādsaistības, kuru
summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās
mēnešalgas”

Vēršam uzmanību: valsts am atpersonai deklarācijā ir
pienākum s norādīt inform āciju par savām parādsaistībām . Sniedzot ziņas par
parādsaistībām , norāda katru atsevišķo parādsaistību (parāda) kopējo sum m u
(ieskaitot nesam aksāto procentu (arī nokavējum a procentu) parādu, līgumsoda
parādu un citas parāda sum m as, kas izriet no parādsaistību pam atsum m as
(pam atparāda / galvenā parāda) vai uz to attiecas).
Kārtējā gada deklarācijas 9. punktā deklarācijas iesniedzējs norāda visas
prasītās ziņas par stāvokli kārtējā kalendāra gada 31. decembrī.
Deklarācijā ir jānorāda informācija par parādsaistībām, ja tās atsevišķi
vai kopā (kopējais apmērs) pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēnešalgas.
91. jautājums
Valsts amatpersonai 2020. gada 31. decembrī ir parādsaistības:
- hipotekārais kredīts AS “SEB Banka”, kura neatmaksātā daļa
31. decembrī ir 10 500 EUR;
- studiju kredīts Studiju un zinātnes administrācijā, kura neatmaksātā
summa 31. decembrī ir 900 USD.
Kā minētās saistības jānorāda kārtējā gada deklarācijā par 2020. gadu?
Ņem ot vērā, ka parādsaistību sum m a gan atsevišķi, gan kopā (kopējais
apm ērs) pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, šo
parādsaistību sum m as ir jānorāda kārtējā gada deklarācijas par 2020. gadu 9. punkt ā
(parādsaistības) šādi:

Summa ar
Valūta
cipariem

Summa ar
vārdiem

Juridiskai
personai –
nosaukums
komercreģistrā,
fiziskai personai –
vārds un uzvārds

Juridiskai personai –
reģistrācijas numurs
komercreģistrā,
fiziskai personai –
personas kods

10 500,00

EUR

Desmit tūkstoši
pieci simti
euro, 00 centu

AS “SEB Banka”

40003151743,
Meistaru iela 1, Valdlauči,
Ķekavas pag., Latvija

900,00

USD

Deviņi simti
ASV dolāru,
00 centu

Studiju un zinātnes
administrācijā

40001111111,
Mastu iela 1, Liepāja,
Latvija

92. jautājums
Valsts amatpersonai 2020. gada 31. decembrī ir šādi neatmaksāti
kredīti (saņemtie aizdevumi):
- 7500 EUR – hipotekārais kredīts AS “SEB Banka”;
- 5000 EUR – patēriņa kredīts AS “Swedbank”;
- 3500 EUR – kredīts auto iegādei AS “DNB Bank”;
- 10 000 EUR – aizdevums no tēva;
- 1500 EUR – aizdevums no drauga.

41
Vai un kā minētās parādsaistības jānorāda deklarācijā?
Ņem ot vērā, ka parādsaistību sum m a gan atsevišķi, gan kopā (kopējais
apm ērs) 31. decem brī pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas, šo parādsaistību sum m as ir jānorāda kārtējā gada deklarācijas par
2020. gadu 9. punktā (parādsaistības) šādi:

Summa ar
Valūta
cipariem

7500,00

EUR

5000,00

EUR

3500,00

EUR

Summa ar
vārdiem

Juridiskai
personai –
nosaukums
komercreģistrā,
fiziskai personai –
vārds un uzvārds

Juridiskai personai –
reģistrācijas numurs
komercreģistrā,
fiziskai personai –
personas kods

Septiņi tūkstoši
pieci simti euro, AS “SEB Banka”
00 centu

40003151743,
Meistaru iela 1, Valdlauči,
Ķekavas pag., Latvija

Pieci
tūkstoši
euro, 00 centu AS “Swedbank”

40001111100,
Brīvības
iela 1,
Latvija

Trīs
tūkstoši
pieci simti euro, AS “DNB Bank”
00 centu

40001111100,
Rīgas
iela 1, Rīga, Latvija

10 000,00 EUR

Desmit tūkstoši
euro, 00 centu vārds un uzvārds

personas kods

1500,00

Viens tūkstotis
pieci simti euro, vārds un uzvārds
00 centu

personas kods

EUR

Rīga,

93. jautājums
Valsts amatpersonai 2020. gada 31. decembrī ir šādi neatmaksāti
kredīti (saņemtie aizdevumi):
- 5000 EUR – patēriņa kredīts AS “Swedbank”;
- 5500 USD – kredīts auto iegādei AS “DNB Bank”.
Vai un kā minētās parādsaistības jānorāda deklarācijā?
Ņem ot vērā, ka parādsaistību sum m a kopā (kopējais apm ērs) 31. decem brī
pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, šo parādsaistību
sum m as ir jānorāda kārtējā gada deklarācijas par 2020. gadu 9. punktā
(parādsaistības) šādi:

Summa ar
Valūta
cipariem

Summa ar
vārdiem

Juridiskai
personai –
nosaukums
komercreģistrā,
fiziskai personai –
vārds un uzvārds

Juridiskai personai –
reģistrācijas numurs
komercreģistrā,
fiziskai personai –
personas kods

5000,00

EUR

Pieci
tūkstoši AS “Swedbank”
euro, 00 centu

40001111100,
Brīvības
iela 1,
Latvija

5500,00

USD

Pieci
tūkstoši AS “DNB Bank”
pieci simti ASV

40001111100,
Rīgas
iela 1, Rīga, Latvija

Rīga,
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dolāru,
00 centu

94. jautājums
Valsts amatpersonai 2020. gada 31. decembrī ir šādas parādsaistības:
- 3500 EUR – kredīts auto iegādei AS “DNB Bank”;
- 1500 EUR – aizdevums no drauga.
Vai minētās parādsaistības jānorāda deklarācijā?
Ņem ot vērā, ka m inēto parādsaistību summa gan atsevišķi, gan kopā (ko pējais
apm ērs) 31. decem brī nepārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās
m ēnešalgas, šīs parādsaistības nav jānorāda deklarācijā.
95. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda parādsaistības, ja nav bijis noslēgts
rakstveida aizdevuma līgums, bet valsts amatpersona aizdevumu saņēmusi
uz mutvārdu vienošanās pamata, piemēram, no tēva saņēmusi aizdevumu
10 000.00 EUR?
Ņem ot vērā, ka aizdevum a darījum iem nav obligāta rakstveida forma, un ja,
pamatojoties uz mutvārdu vienošanos, izsniegto parādsaistību sum ma at sevišķi
vai kopā pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, tad arī šo
parādsaistību sum m as ir jānorāda deklarācijas 9. punktā (parādsaistības).
96. jautājums
Divas valsts amatpersonas ar AS “SEB Banka” ir noslēgušas kredīta
līgumu, un neatmaksātā kredīta kopējā summa 31. decembri ir 20 000 USD.
Kā minētās parādsaistības norādīt deklarācijā?
Ja parādsaistība ir nedalīta, kas saskaņā ar Civillikum a 1670. pantu nozīmē to ,
ka vairākiem parādniekiem katram ir pienākum s visu izpildīt, valsts am atpersonas
deklarācijā norāda kopējo parādsaistību sum m u. Savukārt, ja valsts am atpersonai
kredīta ņem šanā parādsaistība ir dalīta, piem ēram , 10 000 USD katram
līdzaizņēm ējam , deklarācijas 9. punktā (parādsaistības) norāda to parādsaistības
daļu, kuras atm aksa ir piekritīga deklarācijas iesniedzējam .
97. jautājums
Valsts amatpersona ir galvotāja personai, kurai ir hipotekārais kredīts
AS “SEB Banka” 30 000 USD apmērā. Pēc 10 gadiem kredītņēmējs nevar
izpildīt līguma saistības par parāda daļas 15 000 USD atdošanu AS “SEB
Banka”, un tiesa šo pienākumu uzliek pildīt galvotājam – valsts
amatpersonai. Kā minētā informācija jānorāda deklarācijā?
Minētajā gadījum ā deklarācijā parādsaistības nav jānorāda līdz brīdim , kamēr
pret galvotāju nav celta prasība par parādnieka parāda piedziņu un/vai galvotājs
nav stājies galvenā parādnieka vietā saistību izpildei pret kreditoru. Brīdī, kad
galvotājs stājas galvenā parādnieka vietā, galvotājs – valsts am atpersona –
deklarācijas 9. punktā (parādsaistības) norāda neatmaksāto parādsaistību
summu, ja tā pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
98. jautājums
Ja banka personai piešķīrusi kredītkartes kontā kredītlimitu 9800 EUR,
bet persona uz 31. decembri minētos līdzekļus nav izmantojusi, vai
izsniegtais kredītlimits jānorāda valsts amatpersonas deklarācijā kā
parādsaistības?
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Bankas piešķirtais, bet neizm antotais kredītlim its nerada parādsaistības,
tādējādi personai inform ācija nav jānorāda deklarācijas 9. punktā (parādsaistības).
Savukārt līgum a noslēgšanas gadā deklarācijas 8. punktā (darījum i) jānorāda
inform ācija par veikto darījum u – noslēgto līgumu par kredītlim itu 9800 EUR apm ērā.
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10. punkts “Deklarācijas iesniedzēja izsniegtie aizdevumi,
kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās
minimālās mēnešalgas”
Vēršam uzmanību, ka šajā punktā norādāmās ziņas sniedz
par valsts amatpersonas izsniegtajiem aizdevumiem, ja šo
aizdevumu kopējais apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta
noteiktās minimālās mēnešalgas. Sniedzot ziņas par valsts amatpersonas
izsniegtajiem aizdevumiem, norāda informāciju par aizdevuma summu naudas
izteiksmē attiecīgajā valūtā (aizdevuma summu norāda arī ar vārdiem, EDS
nodrošina, ka summu vārdiem automātiski ieraksta šādām valūtām – EUR, USD utt.)
un parādnieku.
Kārtējā gada deklarācijas 10. punktā (aizdevumi) deklarācijas iesniedzējs
norāda šīs ziņas par stāvokli kārtējā kalendāra gada 31. decembrī.
99. jautājums
Valsts amatpersona ir izsniegusi aizdevumus, un 31. decembrī
aizdevuma summa ir:
SIA “Rudzutaka” 7820 EUR;
Ērikam Latam 65 000 EUR;
Sigitai Bārdiņai 5500 EUR.
Kā minētie aizdevumi jānorāda deklarācijā?
Deklarācijas 10. punktā (aizdevum i) izsniegtos aizdevum us norāda šādi:

Summa ar
Valūta
cipariem

Summa ar
vārdiem

Juridiskai personai – Juridiskai personai –
nosaukums
reģistrācijas numurs
komercreģistrā,
komercreģistrā,
fiziskai personai –
fiziskai personai –
vārds un uzvārds
personas kods

7820,00

EUR

Septiņi tūkstoši
astoņi simti
divdesmit euro,
00 centu

SIA “Rudzutaka”

40036363636, Māras
iela 8, Rīga, Latvija

65 000,00

EUR

Sešdesmit pieci
tūkstoši euro,
00 centu

Ēriks Lats

personas kods

5500,00

EUR

Pieci tūkstoši
pieci simti euro,
00 centu

Sigita Bārdiņa

personas kods

100. jautājums
Valsts amatpersona pārskata periodā ir izsniegusi aizdevumu
12 000 EUR, savukārt neatdotā aizdevuma summa 31. decembrī ir 8700 E UR.
Kuri deklarācijas punkti jāaizpilda minētajā situācijā?
Deklarācijas 8. punktā (darījum i) norāda izsniegto aizdevum u 12 000 EUR
apm ērā, bet uz 31. decem bri neatdoto aizdevum a sum mu 8700 EUR apm ērā no rāda
deklarācijas 10. punktā (aizdevum i).
101. jautājums
Valsts amatpersona 2019. gadā bija izsniegusi aizdevumu 15 000 EUR
un minēto darījumu un arī aizdevumu bija norādījusi kārtējā gada deklarācijā
par 2019. gadu. Valsts amatpersona 2020. gadā ir atguvusi (saņēmusi
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atpakaļ) daļu no izsniegtā aizdevum a, tāpēc izsniegtā aizdevuma atlikusī
summa jeb neatdotā daļa 31. decembrī ir 8595 EUR.
Valstī noteiktā m inim ālā m ēnešalga 2020. gadā bija 430 EUR, tādējādi
20 Ministru kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas ir 8600 EUR (430x20).
Ņem ot vērā, ka aizdevum a atlikusī sum m a 2020. gada 31. decem brī
nepārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas jeb 8600 EUR,
deklarācijas 10. punktā (aizdevum i) aizdevum s vairs nav jānorāda.
Tom ēr, lai nerastos šaubas par to, ka valsts am atpersona ir pareizi aizpildījusi
deklarāciju un nav aizm irsusi norādīt savus aizdevum us, inform āciju par aizdevum a
stāvokli ir ieteicam s norādīt deklarācijas 13. punktā (cita inform ācija).
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11. punkts “Informācija par to, ka valsts amatpersona
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais
labuma guvējs”
Deklarācijas 11. punktā norāda informāciju par to, ka valsts
amatpersona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma
finansēšanas novēršanas likuma izpratnē ir patiesais labuma

guvējs:
no citai personai piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas vai tās daļas;
no citai personai piederošām vai citas personas pārvaldīšanā esošām
kapitāla daļām, akcijām;
no citiem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” 24. panta pirmās daļas 5.1 punktā minētajiem finanšu instrumentiem.
Ja ir noslēgts līgums (piemēram, trasta līgums), norāda līguma noslēgšanas
datumu, līguma priekšmetu, priekšmeta vērtību un valūtu.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas likums noteic, ka patiesais labuma guvējs ir fiziskā
persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē
klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības
vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:
a) attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai
netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās
personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai
netiešā veidā kontrolē;
b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai
kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai
netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma
dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).
Ar patiesā labuma guvēju skaidrojumu, informatīvajiem materiāliem un citu
informāciju par patiesā labuma guvējiem aicinām iepazīties Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē:
- https://www.ur.gov.lv/lv/registre/uznemumu-vai-komersantu/kooperativasabiedriba/dibinasana/patiesie-labuma-guveji/
- https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/
- https://www.ur.gov.lv/lv/patieso-labuma-guveju-skaidrojums/informativiemateriali/
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12. punkts “Deklarācijas iesniedzējs, norādot ar vārdiem “ir”
vai “nav”, sniedz informāciju, vai tam ir vai nav uzkrāti
līdzekļi privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā
(ar līdzekļu uzkrāšanu)”

102. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda arī privātajos pensiju fondos vai dzīvības
apdrošināšanā uzkrāto līdzekļu summa?
Ja pārskata periodā uzkrātā līdzekļu kopsum m a 31. decem brī pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, to norāda kārtējā gada
deklarācijas 6. punktā (uzkrājum i) kā bezskaidrās naudas uzkrājum u. Ja līgum ā
“Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu” noteiktā sum m a pārsniedz 20 Minist ru
kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, līgum a noslēgšanas gadā to norāda
deklarācijas 8. punktā (darījum i).
103. jautājums
Kā valsts amatpersonas deklarācijā jānorāda apdrošināšanas atlīdzība,
kas izmaksāta, beidzoties līgumam “Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu
uzkrāšanu”, kuru ir slēgusi pati amatpersona?
Ja pārskata periodā izm aksātā un uzkrātā kopsum m a 31. decem brī pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, to norāda deklarācijas
6. punktā kā bezskaidrās naudas uzkrājum u.
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13. punkts
Publicējamā daļa – “Cita informācija, kuru deklarācijas
iesniedzējs vēlas norādīt un kuras mērķis ir paskaidrot ar
deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus,
kuri var izraisīt mantisko vai citu personisko ieinteresētību
kādas
deklarācijas
iesniedzēja
amata
pienākumos
ietilpstošas darbības veikšanā”
Nepublicējamā daļa – “Cita informācija, kuru deklarācijas iesniedzējs
vēlas norādīt deklarācijā attiecībā uz tai piederošu lietu vai lietu kopību,
kuras vērtība pēc deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 minimālās
mēnešalgas un kura nav norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5.,
6. un 13. punktā”

Seno automobiļu kolekcijas vai retro autom obiļi, kas netiek
reģistrēti Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD), ir norādāmi deklarācijas
publicējamās daļas punktā kā papildu informācija.
104. jautājums
Dāvinājumā saņemta dārga gleznu kolekcija, kuras patiesā vērtība
precīzi nav zināma. Kā šo informācija norādīt valsts amatpersonas
deklarācijā?
Šo inform āciju valsts am atpersona var norādīt deklarācijas nepublicējam ās
daļas 13. punktā “Cita inform ācija, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt
deklarācijā attiecībā uz tai piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc
deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 m inim ālās m ēnešalgas un kura nav
norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā”.
105. jautājums
Kurā deklarācijas punktā amatpersonai ir jānorāda uzkrājumi, ja tie
nav naudā, bet gan cēlmetālos (piemēram, zelta vai sudraba monētas)?
Uzkrājum us, ja tie nav naudā, bet gan cēlm etālos (piem ēram, zelta vai sudraba
m onētas), valsts am atpersona var norādīt deklarācijas nepublicējam ās daļas
13. punktā “Cita inform ācija, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt deklarācijā
attiecībā uz tai piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc deklarācijas
iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 m inim ālās m ēnešalgas un kura nav norādīta
deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā”.
106. jautājums
Mantojumā saņemta kustamā manta, kuras patiesā vērtība precīzi nav
zināma. Kā šo informācija norādīt deklarācijā?
Šo inform āciju valsts am atpersona var norādīt deklarācijas nepublicējam ās
daļas 13. punktā “Cita inform ācija, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt
deklarācijā attiecībā uz tai piederošu lietu vai lietu kopību, kuras vērtība pēc
deklarācijas iesniedzēja ieskatiem pārsniedz 20 m inim ālās m ēnešalgas un kura nav
norādīta deklarācijas publicējamās daļas 3., 4., 5., 6. un 13. punktā”.
107. jautājums
Dāvinājumā valsts amatpersona saņem dārgu pulksteni, kura patiesā
vērtība precīzi nav zināma. Kā šo informācija norādīt valsts amatpersonas
deklarācijā?
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Šī inform ācija norādām a deklarācijas publicējam ās daļas 13. punktā “Cita
inform ācija, kuru deklarācijas iesniedzējs vēlas norādīt un kuras m ērķis ir paskaidrot
ar deklarētajām ziņām saistītas intereses vai citus apstākļus, kuri var izraisīt m antisko
vai citu personisko ieinteresētību kādas deklarācijas iesniedzēja am ata pienākum os
ietilpstošas darbības veikšanā”.
108. jautājums
Vai deklarācijā ir jānorāda informācija, ja valsts amatpersonai pieder
kriptovalūta (virtuālā valūta, digitālā valūta), piemēram , Bitcoin, Ethereum,
Ripple, Bitcoin cash, Cardano?
Inform āciju par kriptovalūtu (virtuālo valūtu, digitālo valūtu) jānorāda
deklarācijas 13. punktā (cita inform ācija), jo kriptovalūta nav finanšu instrum ents.
Savukārt, ja tiek veikti darījum i ar kriptovalūtu, tad inform ācija par darījum iem
ir norādām a deklarācijas 8. punktā (darījum i), ja darījum s pārsniedz 20 Ministru
kabineta noteiktās m inimālās m ēnešalgas.
109. jautājums
Vai deklarācijā ir jāuzrāda līgumsaistības, kuru izpildes rezultātā
potenciāli ar laiku valsts amatpersonas īpašumā varētu nonākt nekustamais
īpašums?
Inform āciju par līgum saistībām , kuru rezultātā valsts am atpersonas īpašum ā
varētu nonākt nekustam ais īpašum s, var norādīt deklarācijas 13. punktā (cita
inform ācija). Savukārt, ja līgum saistības ir darījum s, kura sum m a pārsniedz
20 Ministru kabineta noteiktās m inim ālās m ēnešalgas, inform ācija norādām a
deklarācijas 8. punktā (darījum i).
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14. punkts “Laulātais, vecāki, brāļi, māsas un bērni”
Deklarācijas 14. punktā deklarācijas iesniedzējs norāda sava
laulātā, vecāku, brāļu, māsu, pusbrāļu, pusmāsu un bērnu vārdu,
uzvārdu un radniecību.
EDS nodrošina, ka ir pieejami Iedzīvotāju reģistra dati par
deklarācijas iesniedzēja laulāto, vecākiem, brāļiem, māsām,
pusbrāļiem, pusmāsām un bērniem (vārds, uzvārds un radniecība).
Valsts amatpersonas deklarācijā informācija par likumā noteiktajiem
radiniekiem un laulāto jānorāda neatkarīgi no tā, vai valsts amatpersona
dzīvo kopā ar radiniekiem vai laulāto vai atsevišķi.

Deklarācijā ir jānorāda informācija arī par pusmāsām un
pusbrāļiem. Ja šāda informācija attiecīgajā deklarācijas punktā netiek atlasīta,
deklarācijas iesniedzējam ir pienākums ar šo informāciju papildināt deklarāciju.
Vēršam uzmanību, ka informācija par amatpersonas nepilngadīgajiem
radiniekiem deklarācijā netiek publiskota.
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VII. Saistošie normatīvie akti
Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumi Nr. 478 “Kārtība, kādā
aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu
deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”.

