2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.janvāra
noteikumiem Nr.21
(Pielikums MK 26.06.2007. noteikumu Nr.432 redakcijā)

Aptaujas lapa
Pēc aptaujas lapas aizpildīšanas tajā norādītā informācija ir valsts noslēpums pakāpē
"konfidenciāli". Visas aptaujas lapas ailes aizpilda rokrakstā. Ja nepieciešams, atbildes
turpina pielikumā. Aptaujas lapā sniedz zināmu un noskaidrojamu informāciju.
1. Vārds un uzvārds (drukātiem burtiem)

2. Iepriekšējais vārds un uzvārds (mainīšanas
iemesls un datums)

3. Dzimšanas gads un datums

4. Dzimšanas vieta (valsts, pilsēta, rajons,
pagasts)

5. Personas kods
__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __

6. Tautība

7. Pilsonība, tās iegūšanas veids
8. Kontaktiespējas
Mājas tālrunis

Mobilais tālrunis Darba tālrunis

E-pasta adrese

9. Vai iepriekš esat saņēmis speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu? (Norādīt kategoriju un
izdevējiestādi)
10. Vai Jums ir bijusi liegta pieeja valsts noslēpumam? (Ja ir bijusi, pielikumā norādīt lieguma
iemeslus un apstākļus)
11. Pastāvīgā/deklarētā dzīvesvieta pēdējo 15 gadu laikā
No

Līdz

Adrese

12. Uzturēšanās vietas (ilgāk par trim mēnešiem) ārpus pastāvīgās/deklarētās dzīvesvietas pēdējo
piecu gadu laikā, arī ārvalstīs

13. Darbavietas pēdējo 15 gadu laikā, arī ārvalstīs
Darbavietas nosaukums

Adrese

No

Līdz

Amats

14. Militārais (alternatīvais dienests), arī ārvalstīs, dienests Iekšlietu ministrijas sistēmā

No

Līdz

Valsts,
bruņotie spēki,
vienības atrašanās vieta
un numurs, Iekšlietu
ministrijas struktūra

Amats

Augstākā dienesta pakāpe

15. Valsts un militārie apbalvojumi, arī ārvalstu

16. Izglītība, arī nepabeigtā
No

Līdz

Mācību iestāde

Iegūtā
specialitāte

Iegūtais grāds

17. Svešvalodu prasme (brīvi, sarunvalodas līmenī)
18. Ģimenes stāvoklis (precējies, šķīries, atraitnis, faktiskā kopdzīvē), laulības noslēgšanas gads,
laulības šķiršanas gads
19. Ziņas par ģimenes locekļiem un citiem radiniekiem, arī par personu, ar kuru faktiski dzīvo
kopā, pusbrāļiem, pusmāsām
Radniecība
Laulātais/
persona, ar
kuru faktiski
dzīvo kopā
Tēvs
Māte
Brāļi/
pusbrāļi

Vārds, uzvārds,
pirmslaulības
uzvārds

Personas
kods

Tautība

Pilsonība Dzīvesvieta

Darbavieta un
amats

Māsas/
pusmāsas

Bērni

Laulātā tēvs
Laulātā
māte
Laulātā brāļi

Laulātā
māsas

20. Ziņas par personām, kuras netiek norādītas aptaujas lapas 19.punktā, bet ar kurām ir
kopīpašums
Vārds, uzvārds

Personas kods

21. Spēkā esošie disciplinārsodi

Dzīvesvieta

Darbavieta

Amats

Par ko un kad noteikti

22. Sodāmība, tai skaitā ārvalstīs, arī ja sodāmība ir dzēsta,
noņemta, persona ir apžēlota vai amnestēta

23. Vai esat saukts pie kriminālatbildības, tai skaitā
ārvalstīs?

24. Vai pēdējo piecu gadu laikā esat bijis dalībnieks
kriminālprocesā? Vai pēdējā gada laikā esat bijis dalībnieks
administratīvajā vai civilprocesā?

Par ko sodīta, kādā tiesā un kad

Par ko saukts pie kriminālatbildības,
kur un kad

Procesuālais statuss un kad

25. Administratīvie sodi pēdējā gada laikā, arī ārvalstīs

Par ko un kāds sods

26. Vai esat bijis izraidīts no kādas valsts? Vai Jums ir
tikusi liegta iebraukšana kādā valstī?

Valsts, datums un iespējamais
iemesls

27. Vai Jums vai aptaujas lapas 19.punktā minētajām personām jebkad ir bijuši kontakti ar
ārvalstu valsts drošības iestādēm, speciālajiem dienestiem, izlūkošanas un pretizlūkošanas
iestādēm, tai skaitā PSRS un LPSR Valsts drošības komiteju (vārds, uzvārds, laiks, veids, vieta),
arī ja tie saistīti ar darba vai dienesta pienākumu pildīšanu? Vai Jums ir jebkad piedāvāts slepeni
sadarboties?

28. Šantāžas, draudu un citu apdraudējumu gadījumi vai to mēģinājumi no atsevišķu personu,
organizāciju vai institūciju puses pret Jums vai aptaujas lapas 19.punktā minētajām personām

29. Vai esat konsultējies ar ārstniecības personu sakarā ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai
toksisko vielu lietošanu vai sakarā ar psihiskas dabas traucējumiem? Vai lietojat (esat lietojis)
psihotropos līdzekļus vai narkotiskās vielas (kādas, ar kādu mērķi)?

30. Piederība reliģiskām konfesijām, reliģiskām organizācijām (arī netradicionālām).
Organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība

31. Piederība nereģistrētām organizācijām un to apvienībām (nosaukums un statuss)

32. Piederība politiskām organizācijām (partijām) un to apvienībām pēdējo piecu gadu laikā
(nosaukums, statuss, laikposms)

33. Norādiet visas profesionālās, sociālās vai labdarības organizācijas, kuru biedrs esat vai esat
bijis, kurās darbojaties vai strādājat vai esat darbojies vai strādājis pēdējo piecu gadu laikā
Nosaukums

No

Līdz

Darbības mērķis un funkcijas

34. Vai Jūs (Jūsu ģimenes locekļi) esat kādreiz darbojies Padomju Savienības komunistiskajā
partijā (PSKP), Latvijas komunistiskajā partijā (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā
frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā vai Vislatvijas
sabiedrības glābšanas komitejā?
Vārds, uzvārds

Nosaukums

Laikposms

35. Papildu ienākumi ārpus pamata darbavietas (veids, vieta)

Statuss

36. Vai esat bijis iesaistīts militārā konfliktā kā dalībnieks vai kā cietušais? (Ja esat, norādiet
vietu, laiku, iemeslu)

37. Norādiet personas, kas pastāvīgi dzīvo ārpus Ziemeļatlantijas līguma organizācijā vai
Eiropas Savienībā ietilpstošām valstīm, ar kurām uzturat regulārus kontaktus
Vārds, uzvārds

Dzīvesvieta

Kontaktu veids

38. Vai Jūsu rīcībā ir fakti, informācija vai pieņēmumi, kas varētu tikt izmantoti pret Jums vai
Jūsu ģimenes locekļiem šantāžas vai diskreditācijas nolūkā? (Norādiet, jā vai nē)

Es, ___________________________, ar parakstu apliecinu, ka esmu
iepazinies ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbu ar valsts noslēpumu, un
esmu informēts, ka likumā noteiktajā kārtībā var tikt veikta manis sniegtās
informācijas pareizības pārbaude. Aizpildīju šo dokumentu, norādot visu informāciju,
kas ir manā rīcībā, apzinoties, ka jebkurš tīši (apzināti) nepareizs apgalvojums vai
faktu grozījums ir pamats, lai liegtu man pieeju valsts noslēpumam.
Apņemos valsts drošības iestādē pēc tās pieprasījuma iesniegt bankas un citu
kredītiestāžu informāciju par maniem naudas uzkrājumiem un finanšu darījumiem.
Apņemos mēneša laikā rakstiski ziņot slepenības režīma nodrošināšanas
struktūrvienībai vai kompetentai valsts drošības iestādei par izmaiņām aptaujas lapas
1., 2., 7., 8., 11., 12., 18.–33., 35.–38.punktā norādītajos datos.
Sniegto ziņu pareizību apliecinu ar parakstu ___________________
20__. gada __. _____________
Aptaujas lapā norādīto ziņu
dokumentiem ir pārbaudīta.
20__. gada ___. ___________________

atbilstība

institūcijas

rīcībā

esošajiem

________________________________________________________________
(Slepenības režīma nodrošinājuma struktūrvienības darbinieka vārds, uzvārds un
paraksts)

