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Esības Anketa 

1. Indivīda pamatinformācija. 

1. Kā aizpildīt šo formu. 

Informācija, ko sniegsiet tiks skenēta, tādēļ rakstiet tikai balto kvadrātu iekšpusē. Ja aizpildiet šo dokumentu ar roku, 

tad lūdzu rakstiet ar melono tinti, lietojot lielos burtus. Paturiet katru burtu iekš kvadrātiem. Ja atbilde neieietilpst 

iekš paredzētajās vietās, lūdzu ievadiet jūsu atbildi uz papildus lapām (48 līdz 50 lapai). Ja jūs pieļaujat kļūdu, lūdzu 

nelabojiet to ar korektoru, bet aizpildiet vietu kā tas ir parādīts piemērā.  

Uzvārds (tagad): S A U L K R A S T S           

 

Pārliecinieties, ka jūs atbildat uz visiem jautājumiem. Jūs varat izmantot apzīmējumus NA (Nav 

pieņemams). NA – Ja jautājums neattiecas uz jums, rakstiet NA pirmajās divās vietās uz uzdoto 

jautājumu. Nav zināms – Ja jūs nezināt atbildi vai ja jūs nevarat sniegt informāciju kas vajadzīga, 

rakstiet Nezināms pirmajā līnijā uz uzdoto jautājumu. Lūdzu sniedziet izskaidrojumu, kāpēc jautājumi 

vai nezināmas atbildes varētu izraisīt kavējumu aptaujas procesam. 

 

2. Drošības pārraudzība – Jāaizpilda visiem sponsoriem 

Sponsoriem ir jāaizpilda arī 51 līdz 53. lappusei 

Drošības pārraudzības nepieciešamais tips: DV  DV(Review)  

 

*Datums, kad pārraudzība būs 

nepieciešama: 

  /   /     

     datums  mēnesis           gads 
*Ievadītajam datumam vajadzētu tikt izvēlētam precīzi. Apzīmējumi “Pēc iespējas ātrāk” nebūtu vēlami 

Atzīmējiet šeit ja vēlaties pārraudzības prioritāti  (Prioritātes un steidzami gadījumi tikai) Es apstiprinu to, ka šis 

dokuments ir kopā ar justifikācijas vēstuli, parakstītu atbilstošajā līmenī. 
Atzīmējiet šeit ja vēlaties pārraudzību nekavējoties  

 

Ja darbiniekam nepieciešama 

pārraudzība un pielaide klasificētai 

informācijai no NATO/EU/ un citām 

valstīm kā arī internacionālajām 

organizācijām, lūdzu atzīmējiet 

atbilstošajā, paredzētajā vietā. 

        NATO       EU         Cita    

                                                   (Lūdzu apstipriniet) 
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3. Jūsu detaļas  

 
a.Uzvārds(Tagad):                   

b. Nosaukums tituls (ja tāds ir) 

(Mr/Mrs/Miss/Dr/Prof/Rev): 
     

c. Uzvārds 

(Dzimšanas) 
                      d. 

Dzimums 
   vīr  siev  

e. Cits uzvārds kas 

tiek lietots: 

1.                      

  . 

 
                   

f. Izskaidrojums citiem uzvārdie:  

g. Pilns uzvārds                                 
h. Vai jūsu uzvārds ir mainījies kopš dzimšanas? Jā  Nē  ja'Jā' dodieties uz jautājumu 3i. 

ja 'Nē' dodieties uz jautājumu 3k. 

i. Iepriekšējie 

uzvārdi 
                                

j. Izskaidrojums 

iepriekšējiem 

uzvārdiem 
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k. Dzimšanas datums:    /   /     

                                       Diena         Mēnesis       Gads 

l. Dzimanas vieta: 

                                 

Valsts/reģions: 

                                 

Valsts 

                                 

m. Pašreizējā klase 

                                 

n. Pašreizējais darbs 

                                 

o. Servia numurs                               

 
p. Vai jums ir valsts apdrošināšanas numurs?  Jā      nē  Ja „Jā‟ tad sniedziet jūsu NI nummuru 3q. 

Ja „Ne‟, lūdzu sniedziet izskaidrojumu 3r 

 
q. Nacionālās 

apdrošināšanas 

numurs  

 

             Pagaidu vai īslaicīgs?                                                           

                                                                      Jā             
  

Nē 

 

 
r. Ja jums nav valsts apdrošināšanas 

numurs (Ilglaicīgs vai pagaidu) Lūdzu 

sniedziet skaidrojumu.  

 

                                                                                                                                                               Mēnesis      Gads 

S* Pašreizējā nacionalitāte 

 
                    Datums no   /     

 
*t. Dubultā nacionalitāte 

 
                    Datums no   /     

 
*u. Vēl kāda nacionalitāte 

(piederība) 

 

                    Datums no   /     

 
Datums 
līdz: 

  /     

* Ir atšķirība starp nacionalitāti un pilsonību. Ja jums pieder pilsonība, nevis nacionalitāte, atzīmējiet šeit   
apstipriniet kurās valstīs jums ir bijusi pilsonība un datumi  

 

 

x. Pilna patstāvīgā adrese 

 
  /     

                                                    Mēnesis      Gads 

Mājas, dzīvokļa 

numurs 

 

           Mājas 

nosaukums 
                       

 
Iela: 

                                 

 
Raons 

                                 

 
Pilsēta 

                                 

 
Valsts/reģions                          Pasta kods:        

 
Valsts 
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Apsardzes personāla kontroles minimums 

1. Tā ir valdības polise, kas iekļauj visas valdības vietas un 

nacionālo infrastruktūru nolīgšanas procesus daţās pamata 
pārbaudēs. Šīs pārbaudes iekļauj apstiprināšanu aplikanta 

identitāte, ja nepieciešams pārbaudīt jebkādus kriminālus 

ierakstus, Valdībā šī kontrole ir uzrakstīta pamata personāla 
drošības standartos. Papildinājumam Nacionālās 

aizsardzības infrastruktūras centrs raţo lielu apjomu 

personāla drošības pārbaudi un rada līdzīgus padomus 
pieejamus plašākai nacionālajai infrastruktūrai. 

Nacionālā drošība 

2. Nacionālā drošība rada liela apjoma papildus pārbaudes un 
var tikt pievienota kur risks var sasniegt pietiekami lielu 

iespēju lai to izmantotu. Riska process var paņemt 

individuāļa fizisko, personīgo vai informāciju, kas ir 
iespējams no daţāda apjoma draudiem. Šie draudi iekļauj 

sevī: Terorismu, spiegus, vai citas darbības, kas varētu 

apdraudēt valsti. Internacionālās piekrišanas nepieciešamība 

atbilst sabiedroto aizsardzības informācijai, kas var radīt 

daţādus variantus.  

3. Tā ir valdības polise, kur individuāliem nevajadzētu 
pieturēties pie eksistējošas drošības pārraudzības, lai 

apstiprinātu ziņojumus. Vienīgi tad, ja ziņojumi ir īstermiņa 

un ir vajadzība tos aizpildīt steidzīgi 
4. Pastāv trīs daţādi nacionālās drošības pārraudzības tipi: 

Teroristu pārbaude (CTC), Apsardzes pārbaude (SC) un 
izstrādāta pārbaude (DV). Pirms šāda pārraudzība ir tikusi 

veikta, vajadzība pēc pamata apsardzes personālās drošības 

standartiem jābūt atbilstošiem. Kamēr informācija ir 
nepieciešama un apjoms un dziļums pārbaudēs ir pārņemts 

katrā līmenī, tas var daţādoties, tie visi ir domāti 

apstiprināšanai valdības departamentiem un aģentūrām, 
bruņotajiem spēkiem, un policijas spēkiem.  

Pārbaudes 
5. Nacionālās drošības nolūkos individuāli tiks pārbaudīti 

(ieskaitot valsts nacionālus ieņemot jūtīgos punktus 

internacionālajās organizācijās. Var tikt pārbaudīti un atstāti 
pārbaudēm nākotnē pret: 

 

Zināmi personālie ieraksti kas turēti darbinieku departamentā vai 
kompānijā 

 

Kriminālie ieraksti(Abi pavadīti vai nepavadīti definēti pēc 
rehabilitācijas pēc uzbrukuma 1974) Informācija turēta drošības 

servisos, atainojot aģentūras ierakstu pieminēšanu 

6. Process var arī aizņemt zināmu skaitu: 
 

Vispārīgi Finansiālo apstākļu 

 
Trešās personas atsauces 

 

Jebkādu medicīnisko palīdzību 
7. Intervijas ar subjektu un norādes, kas varētu palīdzēt 

pārbaudīt informāciju. 

8. Valsts drošības pārbaude lēmumus var pieņemt tikai ar 
valdības departamentu, aģentūru, bruņoto spēku vai policijas 

spēku atļauju. Visa pieejamā informācija tiek ņemta vērā, lai 

pieņemtu pamatotu lēmumu par indivīda piemērotību rīkot 

drošības pielaidi.  
9. Drošības pielaidi var atteikt vai atsaukt, ja: Ir drošības 

problēmas, kas saistītas ar indivīda iesaistīšanos procesā vai 

sakarā ar darbību, organizācijām vai privātpersonām, kas 
saistītas ar draudiem, kas aprakstīti šajā aprēķinā (vai citi 

līdzīgi jauni draudi, kas var rasties);• Personīgos gadījumos 

tiek pārskatīts vai iepriekšējā rīcība parāda, ka indivīds var 
izturēt spiedienu vai nepienācīgu ietekmi; 

: • negodīgumu gadījumos vai integritātes trūkums var likt 

apšaubīt indivīda uzticamību; 
• Cita uzvedība uz apstākļiem nav ticama 

10. Kur vien iespējams, pašreizējie darbiniekiem būs iespēja 

iesniegt apspriest, komentēt un apstrīdēt jebkādu negatīvu 
informāciju, kas varētu 

rasties. Tomēr daţos gadījumos varētu būt ne iespējams 

sniegt šo informāciju jo tas varētu apdraudēt valsts drošību, 

to sabiedrības interesēs vai trešās personas konfidencialitāti. 

Apelācijas iespējas 

11. Esošie darbinieki, kas ir pakļauti nacionālās drošības 
pārbaudēm un kuri atteikušies no drošības atļaujas vai tā ir 

atsaukta var pārsūdzēt šādus lēmumus. Visas 

struktūrvienības un aģentūras, kas veic valsts drošības 
pārbaudi, tām jānodrošina iekšējo pārsūdzību, ja cilvēki nav 

apmierināti viņi var pārsūdzēt 
drošības pārbaudē, Apelācijas komisijā, neatkarīgajā iestādē. 

12. Ţūrija izskata lietu, pārskatiet informāciju un veiciet 

Apelācijas sūdzības. iesniedzēji var iesniegt savus 
apsvērumus. Tiks sniegti ieteikumi nodalu vadītājiem, kas, 

izdarīs secinājumus par to, vai lēmums ir jāiesaldē vai arī tas 

būtu jāpārskata. Ekspertu grupa var sniegt komentārus par 
drošības pielaidi procedūrām un iekšējo pārsūdzības kārtību 

pietiekamību.  

13. Nav valsts drošības pārbaudes apelācijas ceļi 
pretendentiem nodarbinātība, kas ir atteikta drošības 

pielaide. Atsevišķs noteikumi, lai kandidātiem, darbiniekiem 

un darbuzņēmējiem drošības un izlūkošanas aģentūras, kas 
var iesniegt sūdzību Izmeklēšanas pilnvaras, 

tribunāls. Jebkurš indivīds var piemērot Employment 

Tribunal, ja viņi jūt, ka viņi ir diskriminēti pret jebkurā 
darbā pieņemšanas procesu. 

Turpinās personāla drošības vadības  

14. Valsts drošības pārbaudes process dod novērtējumu 
Izvērtējot tēmu brīdī process tiek veikts, bet aktīva turpinās 

personāla drošības vadība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, 

ka drošības klīrenss uztur savu valūtu. Kā minimums tā 
ietvers aktīvs 

izskatīšana sīkai pārbaudei pakļautās turpināsies rīcību 

attiecībā uz drošības jautājumiem, tas prasīs arī pārbaudes 
jāatkārto ar regulāriem intervāli 

 

 

 

 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura sniegtā informācija tiks uzskatīta par 

konfidenciālu. Gadījumos, kad potenciālais risks ir identificēts, un 

lēmumu pasākumi, lai "pārvaldītu situāciju", tiks uzdoti pārvaldīt šo 
risku, šī informācija būs piemērota, lai to paveiktu efektīvi. Nespēja 

atklāt attiecīgos apstākļus vai informāciju ir iespējams, pats par sevi 

uzskatāms par pierādījumu neuzticamībai un tas būs jāņem vērā, 
novērtējot savu piemērotību drošības pielaidēm. Tādēļ tas ir jūsu pašu 

interesēs, godīgi aizpildīt laukus šajā anketā. 
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Iepriekšējā adrese

Iepriekšējā adrese:           No:   /     Līdz:   /     
                                                           Mēnesis           Gads                Mēnesis          Gads 

Māj/Dzīvokļa 

nummurs: 
      Mājas vārds:                        

 

Iela 

                                 

 

Rjons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions                          Pastakods:        
 

Valst 

                                 

 

Iepriekšējā adrese 

Iepriekšējā adrese no   /     līdz:   /     
                                                           Mēnesis      Gads                          Mēnesis      Gads 

Māja/Dzīvokļa 

nummurs:: 
      Mājas vārs:                        

 

Iela 

                                 

 

Rajons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions:                      Pastakods:        
 

Valsts 

                                 

 

Iepriekšējā adrese 

Iepriekšējā adrese no   /     līdz:   /     
                                                           Mēnesis      Gads                          Mēnesis      Gads 

Māja/Dzīvokļa 

nummurs:: 
      Mājas vārds                        

 

Ila 

                                 

 

Rajons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions:                          Pastakods         
 

Valsts 

                                 

 

Iepriekšējā adrese 

Iepriekšējā adrese o   /     līdz:   /     
                                                           Mēnesis      Gads                             Mēnesis      Gads 

Māja/Dzīvokļa 

nummurs:: 
      Mājas vārds                        

 

Iela 

                                 

 

Rajons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions:                          Postcod : 

 
      

 

Valsts 

                                 

 

 

Ja vairāk nekā iepriekšējās 4 adreses pēdējos 

desmit gados, tad atzīmējiet    

 Un ievadiet papildus adreses detaļas uz papildus lapām (48 līdz 50) 
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4. Jūsu kontaktu detaļas 

a. Mājas telefons:                 

 
b. Darba telefons:                        

 
c. Mobilais:                 
d. E-pasts                    Lūdzu norādiet visas epasta adreses kas jums pieder 

(1)                                       

(2)                                       

(3)                                       

e. Lūdzu dodiet norādiet mums zināmus datumus uz nākošajiem trīs mēnešiem kad jūs esat pieejams intervijai: 

 

f. Lūdzu ievadiet jūsu darba adresi 

Darbinieka vārds: 

                                 

 

Adreses līnija 1: 

                                 

 

Adreses līnija 2: 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts, Reģions                            Pastakods        
 

Valsts 

                                 

5. Laulības un partnerība 

A .jūs esat vai jūs jau esat bijuši(a) iepriekš precēti vai 9b) Reģistrēti civilām partnerattiecībām?             Jā           Nē  
Ja jūs atbildējāt, ka "jā", tad lūdzu sniedziet detaļas zemāk. Ja atbildējāt  "nē", lūdzu dodieties uz 5c jautājumu. 

Laulības/reģistrācijas datums:   /   /     
                                                                          Diena         Mēnesis       Gads 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts/Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

Ja vairākas laulības, atzīmējiet šeit  Un ievietojiet papildus detaļas uz papildus lapām (47 – 49) 

 

b. Vai jūs esat jebkad izšķīries, atšķirts vai civilā laulība izjukusi?                                                       Jā         Nē  
Ja atbildējāt "jā", lūdzu sniedziet detaļas par to zemāk. Ja atbildējat "nē" tad lūdzu atbildiet uz 5c jautājumu 

Šķiršanās, pāšķiršanās datums:   /   /     
                                                                          Diena       Mēnesis        Gads 

Ja šķiršanās, tad tiesa ir garantēta. Ja civilās partnerattiecības ir izšķirtas, tiesa nosprieţ lēmumu.(???) 

                                       

 

 
Ja vairākas iepriekšējās šķiršanās, pašķiršanās, tad 

atzīmējiet šeit 

 Un ievaidiet papildus detaļas uz papildus lapām (47 49) 

c. Ja dzīvojat ar partneri, tad no kura datuma?: 

Ja jūs neesat dzīvojuši kopā ar partneri pēdējos trīs gados, ejiet uz 7 jautājumu   /     
                                                                                                                                                                              Mēnesis           Gads 
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6. Detaļas par jūsu partneri vai bijušajiem partneriem 

Lūdzu ievadiet detaļas par jebkuru no partneriem ar kuru jūs dzīvojat kopā kā pāris. Lūdzu iekļaujiet arī visus bijušos partnerus kuri ir 

miruši vai no kuriem esat šķīries. (Iekļaujot šķiršanos civilajās attiecībās) pēdējo 3 gadu laikā. Ja tas iekļauj vairāk nekā vienu partneri trīs  

gadu laikā tad atzīmējiet to šeit  

Un ievadiet papildus detaļas uz papildus lapām (47 līdz 49 lapa)  

Tādā pašā formātā kā norādīts lejup zemāk 

Ja jums ir kāda cita informācija kura jums šķistu atbilstošaja jūsu partnerim jau pieder drošības pārraudzība, vai ir valdības darbinieks) 

ievadiet papildus detaļas uz papildus lapām (47 līdz 49 lapa) 

Ja  jūs neziniet pilnas detaļas par šo individuāli tad atzīmējiet to 

šeit: 

 

 
Lūdzu sniedziet 

paskaidrojumu 

 

 
a. uzvārds(tagad)                  b.Nosaukums((kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / 

rev):): 

    

 

c. 

Uzvārds(Dzimšanas) 
                    d. Dzimums             

vīr 
    Siev  

 

e. Cits uzvārds kas tiek lietots:       1.                     

 

                                                        2.                     

 

f. Skaidrojums daţādiem 

uzvārdiem 

 

 

 
g. Pilns uzvārds 

                                 

h. Vai jūsu partnerim ir ticis mainīts uzvārds kopš dzimšanas                              Jā       Nē  
 
i. Iepriekšējais uzvārds): 

                                 

 

j. Iepriekšējo uzvārdu skaidrojums   

 
Dzimšanas datums   /   /                    Adopcijas datums (ja adoptēts)   /   /     
                                      Diena         mēnesis    gads 

l. Dzimšanas vieta 

                                 

 

Valsts?Reģions 

                                 

 

Valsts 

                                 

 

Ja jūsu partnerim pieder Nacionālās drošības pārraudzība (Izstrādāta, dzrošības pārbaude vai teroristu pārbaude), lūdzu atzīmējiet  

šeit  

 
*n. Pašreizējā 

nacionalitāte 

                                 

 

*o. Dubultā 

nacionalitāte (ja 

tāda pastāv) 

                                 

 

*p. Bijusī 

nacionalitāte (ja 

tāda pastāv) 

                                 

 

*Pastāv atšķirība starp nacionalitāti un pilsonību. Ja tiek paturēta pilsonība nevis nacionalitāte, atzīmējiet šeit  

Un pārliecinieties kurās valstīs uzturat pilsonību un datumus:: 
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                                                                                                                                                                  Diena     Mēnesis           gads 

r. Nāves datums (ja tas attiecas)   /   /     
                                                                                                                                                                  Diena     Mēnesis           gads 

s. partnera 

nodarbošanās 

                                 

t. Lūdzu ievadiet pašreizējā partnera adresi zemāk 

Pilna adrese:  Kopš   /     
                                   Mēnesis           gads 

Mājas/Dzīvokļa 

nummurs 
        Mājas 

nosaukums 
                       

 

Iela 

                                 

 

Rajons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/reģions                            Postcode:        
 

Valsts 

                                 

Ja jūs atbildējāt ka "jā" ievadiet pilnas detaļas ar datumiem un datumu kārtībā savāktu 5 gadu periodā. 

Iepriekšējās adreses 

 

Iepriekšējās adreses No:   /       līdz:   /     
                                                         Mēnesis           gads                         Mēnesis           gads 

Mājas/Dzīvokļa 

nummurs: 
        Mājas vārds                        

 

Iela 

                                 

 

Rajons 
                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions                          Pasta kods        
 

Valsts 

                                 

 

Iepriekšējā adrese 

Iepriekšējā adrese no   /        Līdz   /     
                                                           Mēnesis           gads                         Mēnesis           gads 

 

Mājas/Dzīvokļa 

numurs: 
        Mājas 

nosaukums 
                       

 

Ila 

                                 

 

Rajons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions                          Pasta kods        
 

Valsts 

                                 

 

 



 10 

Iepriekšējā adrese 

Iepriekšējā adrese o   /        Līdz   /     
                                                           Mēnesis           gads                         Mēnesis           gads 

 

Mājas/Dzīvokļa 

numurs: 
        Mājas 

nosaukums 
                       

 

Iela 

                                 

 

Rajons 

                                 

 

Pilsēta 

                                 

 

Valsts/Reģions                        Pasta kods        
 

Valsts 

                                 

 

w. Vai jums vēl ir kāda informācija par jūsu partneri                         jā      nē  
 

Ja "jā" tad pievienojiet:  

 

Informācija par īstajiem, adoptētajiem, pagaidu vecākiem, vai legālajiem aizstāvjiem. 
Lūdzu norādiet informāciju par visiem vecākiem vai pagaidu vecākiem pēdējo 3 gadu laikā.Pat ja jūs esat adoptēts vai jums pieder ir 

aizbildņi, pagaidu vecāki vai legālie aizstāvji, informācija tomēr par bioloģiskajiem vecākiem arī ir nepieciešama. Iespējams aizpildīt arī 

uz papildus lapām (47 līdz 49 lapai) 

Lūdzu norādiet katra vecāka, partnera stāvokli, kā arī par šo personu nāvi. 

7. Informācija par jūsu bioloģisko tēvu 

Ja jūs nezināt pilnu informāciju par jūsu bioloģisko tēvu, lūdzu, atzīmējiet šeit  

 
Lūdzu, sniedziet 
paskaidrojumu: 

 

 
a. Uzvārds (šobrīd):                  b.Nosaukums(kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / 

rev): 

    

 
c. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                       

 
d. Jebkurš cits uzvārds (-i):1.                    

 
                                                             2.                    

 
e. Iepriekšējo uzvārdu skaidrojums  

 
f. Pilns uzvārds 

                                 

 
g. Vai Ir jūsu tēva vārdi mainīti jebkurā laikā kopš dzimšanas?  Jā      Nē  

 
h. Iepriekšējais 

uzvārds (-i): 
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i. Skaidrojums iepriekšējiem uzvārdiem  

j. Dzimšanas datums   /   /      

                                                                      Diena      mēnesis      gads 

k. Dzimšanas vieta 

                                 

 

Valsts/reģions 

                                 

 

Valsts 

                                 

 

*l. Pašreizējā 

nacionalitāte: 
                                

 

*m. Dubultā 

nacionalitāte (jā tāda 

pastāv) 

                                

 

*n. bijusī nacionalitāte                                 
* Pastāv atšķirība starp nacionalitāti un pilsonību. Ja tiek paturēta pilsonība nevis nacionalitāte, atzīmējiet  

šeit  Un pārliecinieties kurā valstī viņš pieder pie pilsonības un datumus:(???) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Diena         Mēnesis        Gads 

o. Ja nav naturalizēts valstī, datums ņemot pastāvīgu atrašanos valstī                                             Date:   /   /     
  (Šis nav nepieciešams tāpat kā datums atļaujai lai paliktu valstī)                                        Diena         Mēnesis        Gads 

p. Nodarbošanās: 

                                 

r. Lūdzu, ievadiet sava tēva pašreizējo pastāvīgo adresi: Ja tavs tēvs ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un ievadiet sava tēva pēdējo 

zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                               Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: 
         Māja 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                           Pasta kods:        

 

Valsts: 

                                 

 

s. Miršanas datums (ja piemērojams) /   /   /     
                                                                                                                                                                          Diena mēnesis gads 

 8. Detaļas Par jūsu bioloģisko māti 

Ja jūs nezināt pilnu informāciju par jūsu dabisko māti, lūdzu, atzīmējiet 

šeit 
 

 
Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu 
 

 
?. Uzvārds (šobrīd                  )(: b.Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / 
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rev): 

 
c. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                       

 
d. Jebkurš Cits Uzvārds (-i): 1.                      
                                                       2.                      

e. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc): 

 

f. Pilns vārds (-i):                                

g. Vai tavas mātes vārdi ir mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā  Nē   
h. Iepriekšējais vārds 

(-i): 
                               

i. Paskaidrojums 

Iepriekšējiem vārdiem, 
 

j. Dzimšanas datums: / / 

 
  /   /      

                                                              Diena mēnesis gads 

k. Pilsēta, 

dzimšanas: 

[dzimtā pilsēta?] 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* l. šobrīd tautība:                                 
 

* m. dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* n. bijusī tautība (ja 

tāds ir) 
                                

 

 

p. Nodarbošanās 

                                 

 

r. Lūdzu, ievadiet jūsu mātes pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: Ja jūsu māte ir mirusi, lūdzu, norādiet miršanas datumu un ievadiet savas 

mātes pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                           Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: 
         Māja 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                             Pasta 

indekss: 
       

 

 

Valsts: 
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  s. Miršanas datums (ja piemērojams):   /   /     
                                                                                                                                                                   Diena mēnesis gads 

t. Vai jums ir kādi citi vecākus, adoptētājiem, soli vecākiem vai aizbildņiem? Lūdzu, atzīmējiet "jā" vai "nē", ja 

"jā", dodieties uz Q9, ja "nē", dodieties uz Q11..                                                                                                                        

jā 

      

     Nē 
 

9. Ziņas par citiem vecākiem, adoptētājiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem 

Ja jums nav zināma pilnīga informācija par šo personu, lūdzam 

atzīmēt šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības: 

 
                               

 
b. Pieņemšanas datuma (ja 

piemērojams): 
  /   /     / c. Nosaukums (kungs / kundze / kundze / 

jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

                                                                 Diena mēnesis gads 

d. Uzvārds (šobrīd):                     
 

e. Uzvārds 

(dzimšanas): 

 

                    

 

f. Jebkuraš cits uzvārds (-i): 1.                     
 

                                                            2.                     
 

g. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs, aptauja, uc)(???) 

 

 

h. Pilns vārds (-i): 

                                 

 

i. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas?(???)                                                                     Jā       

Nē 
 

 

j. Iepriekšējie vārdi 

                                 

 

k. Paskaidrojums 

Iepriekšējiem vārdiem, 
 

 

l. Dzimšanas datums:   /   /     
                                                                Diena mēnesis gads 

 

m. Pilsēta 

dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* N. Šobrīd Tautība:                                 
 

* O. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
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* p. Iepriekšējā Tautība 

(ja tāda ir) 
                                

* Ir starp pilsonības un tautība atšķirība, ja indivīds ir vai nav pilsonis, atzīmējiet  

šeit 

:  kurās valstīs tie uztur pilsonību, datumi: 

 

 

 

 

s. Personu skaits: 

                                 

t. Lūdzu ievadiet indivīda pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un ievadiet savu pēdējo 

zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: Māja 

nosaukums: 

         Mājas 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions:                              Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts 

                                 

 

u. Miršanas datums (ja piemērojams):   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

10. Ziņas par citiem vecākiem, adoptētājiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem 

Ja jums nav zināma pilnīga informācija par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Pieņemšanas datuma (ja 

piemērojams): / /  
  /   /      c. Nosaukums (kungs / kundze / kundze / 

jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

                                                                Diena mēnesis gads 

 

d. Uzvārds (šobrīd):                     
 

e. Uzvārds 

(dzimšanas): 

 

                    

 

f. Jebkurš cits uzvārds (-i): 1.                     
 

                                                            2.                     
 

g. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc)(???) 

 

 

h. Pilns vārds (-i): 
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i. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē  
 

j. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

k. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

l. Dzimšanas datums   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

m. Pilsēta 

dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* N. Šobrīd Tautība:                                 
 

* O. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* Lpp. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir (???) 
                                

 

s. Nodarbošanās 

                                 

t. Lūdzu ievadiet indivīda pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un ievadiet savu pēdējo 

zināmo adresi zemāk. 

 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 
                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

 

                                 

 

u. Miršanas datums (ja piemērojams):   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

Informācija par jūsu brāļiem un māsām 

Lūdzu, sniedziet pilnīgas ziņas par visiem brāļiem un māsām vecumā no 18 vai vairāk, ieskaitot tos, kas miruši pēdējo 5 gadu laikā. 

Papildus pilnu brāļiem un māsām, lūdzu, pusi un soli(???) brāļi pusi un soli(???) māsas un pieņemtajiem brāļiem vai māsām. Lūdzu, 

norādiet par katru brāli vai māsu, attiecības, piem., Brālis / Soli (???) Brālis un, ja vajadzīgs, to miršanas datums.  

11. Detaļas Par savu pirmo brāli vai māsu 

Ja jums nav zināms pilnīga informācija par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 

 

 

?. Attiecības:                                
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b. Uzvārds (šobrīd):                     c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkurš cits uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

  

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas?              Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums::   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* m. šobrīd tautība:                                 
 

* n. dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* o. bijušais tautība (ja 

tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi(???) 

 

 

 
 

r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu, ievadiet savu vārdu brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk..(???) 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš:    /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: 
         Māja 

nosaukums: 
                       

 

Iela:: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions:                             Pastakods:        
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Valsts:                                

t. Miršanas datums (ja piemērojams):   /   /     
                                                                                                                                                                       Diena mēnesis gads 

12. Informācija par jūsu otro brāli vai māsu 

Ja jums nav zināma pilnīgua informācija par šo personu, lūdzam 

atzīmēt šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   ): c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

 

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 
                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 
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r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
: 

       

 

Valsts                                

t. Miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

 

13. Informācija par jūsu trešo brāli vai māsu 

Ja jums nav zināms pilnīgu informāciju par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   ): c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

 

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 
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Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 

 

 

 

 
r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 

 

                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
: 

       

 

Valsts                                

t. Miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

 

 14. Informācija par jūsu Ceturto brāli vai māsu 

Ja jums nav zināms pilnīgu informāciju par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   ): c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      
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f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

 

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 

 

 

 

r. Nodarbošanās 
                               

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 

 

                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
       

 

valsts                                

t. miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 
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Ja vairāk nekā 4 brāļi un māsas, lūdzu, 

atzīmējiet šeit: 

 un ievadiet papildu informāciju par turpinājuma lapām (lapas 47-49). 
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Ziņas par savu partneri - dabas vecākiem, adoptētājiem, audžuvecāki, soli vecākiem vai aizbildņiem 

Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par sava partnera vecākiem un viņu pašreizējām un / vai bijušajiem partneriem pēdējos 3 gados. Pat 

ja jūsu partneris ir pieņemts ar audţuvecākiem vai aizbildņiem, joprojām nepieciešama sīkāka informācija par dabisko tēvu un māti. 

Lūdzu, norādiet par katru no sava partnera vecākiem / mātes "partneris un attiecības un, ja vajadzīgs, to miršanas datumus. 

15. Ziņas par sava Tēva partneri 

Ja jums nav zināma pilnīga informācija par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   )(: c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkurš Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu maiņai (piem. 

laulības, darbs aptauja, 

uc) 

 

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 
                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 

 
r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 
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Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 

 

                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
: 

       

 

Valsts                                

Miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

 

16. Informācija par jūsu partnera Dabisko māti 

Ja jums nav zināma pilnīga informācija par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   )(: c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

 

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
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* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 

 

 

 
r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 

 

                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
: 

       

 

Valsts                                

t. Miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

 
jūsu partneris ir kādi citi vecākus, adoptētājiem, soli vecākiem vai aizbildņiem?  Jā       Nē  
Lūdzu, atzīmējiet "jā" vai "nē". Ja "jā", dodieties uz Q17. Ja "nē", dodieties uz Q19. 

17. Informācija par jūsu partnera citiem vecākiem, adoptētājiem, audžuvecākiem, aizbildņiem 

Ja jums nav zināms pilnīgu informāciju par šo personu, lūdzam atzīmēt 

šeit: 
  

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   ): c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 
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g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 

 

 

 
r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 

 

                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
: 

       

 

Valsts                                

t. Miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

 

18. Sīkāka informācija par partnera citiem vecākiem, adoptētājiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem 

Ja jums nav zināma pilnīga informācija par šo personu, lūdzam atzīmēt   
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šeit: 

Lūdzu, sniedziet 

paskaidrojumu: 
 

a. Attiecības:                                

 
b. Uzvārds (šobrīd):                   )(: c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

 

g. Pilns vārds (-i):                                

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē   

 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 

 

 

 
r. Nodarbošanās 

                                 

s. Lūdzu ievadiet savu otru brāli vai māsu pašreizējo pastāvīgo adresi zemāk: ja indivīds ir miris, lūdzu, norādiet miršanas datumu un 

ievadiet savu pēdējo zināmo adresi zemāk. 

Pilna pastāvīgā adrese: Kopš   /     
                                                                                                              Mēnesis gads 

Mājas / dzīvokļa 

numurs 
         Māja 

nosaukums: 
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Iela: 

                                 

 

Rajons: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                      Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts                                

t. Miršanas datums   /   /     
                                                                                                                                                                    Diena mēnesis gads 

 

19. Informācija par jūsu kopiemītniekiem 

Lūdzu, sniedziet informāciju par ikvienu vecumā 18 un vairāk, kas dzīvo ar jums (piemēram, īrnieki, au-pārus(???), dzīvokļa biedri utt). 

Jums nav jāievada informācija par savu partneri vai kādu jau iekļautu šajā anketā.  

Ja nav piemērojams, lūdzu, dodieties uz 20 jautājumu. 

b. Uzvārds (šobrīd):                   )(: c. Nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 
    

 
d. Uzvārds 

(dzimšanas): 
                     

e. Jebkura Cits Uzvārds (-i): 1.                      

                                                            2.                      

f. Skaidrojums daţādu 

uzvārdu (piem. laulības, 

darbs aptauja, uc) 

 

g. Pilns vārds (-i): 

                                 

h. Ir šī indivīda vārdi mainīti jebkurā laikā, kopš dzimšanas? Jā       Nē  
 

i. Iepriekšējais vārds 

(-i): 

                                 

 

j. Paskaidrojums 

Iepriekšējo vārdiem, 
 

k. Dzimšanas datums:   /   /      

                                                                Diena mēnesis gads 

l. Pilsēta dzimšanas: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

* M. Šobrīd Tautība:                                 
 

* N. Dubultā pilsonība 

(ja ir): 
                                

 

* O. Bijušais Tautība 

(ja tāds ir) 
                                

* p. indivīds ir vai nav pilsonis, nevis tautība, atzīmējiet 

šeit: 

:  un ieteikt kurās valstīs ir pilsonība, un datumi 
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r. Nodarbošanās                                

 

Ja vairāk nekā 4 kopiemītnieku atzīmējiet 

šeit 

 Un ievadiet papildu inormāciju par papildus iemītniekiem uz papildus lapām  

 



 29 

20. Nodarbinātība  militārajos spēkos 

 

Tagad, vai esat kādreiz bijis loceklis spēkos vai rezervē?                                                                            Jā 
      Nē  

Ja jūs atbildējāt "nē", lūdzu, dodieties uz jautājumu 21. Ja jūs atbildējāt "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk.  

 

b. Jūs šobrīd strādājat? Jā       Nē  
 

c.  Pakalpojumu datumi   no   /                    uz:   /     
                                                     Mēnesis Gads                                        Mēnesis Gads 

d. Rangs tagad vai izvadīt:                               
 

e. Pakalpojums (armija vai citi)       f. Pakalpojumu 

skaits: 
               

 

21. Nodarbinātība Valsts/pašvaldību/uzņēmumu/iestāžu/u.c.valdības dienestā, Civilās kodolrūpniecībā, policijas spēkiem un 

decentralizētās administrācijā * 

Tas ietver nodarbinātību LR departamentos un aģentūrās, valsts SIA, kodolenerģijas civilās, kuru dzelzceļš tieši  

a. Vai Jūs strādājat tagad, vai esat kādreiz bijis nodarbināts, ar kādu no iepriekš?   Jā       Nē  
Ja jūs atbildējāt "nē", lūdzu, dodieties uz 22 jautājumu. Ja jūs atbildējāt "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk. 

b. Pašreizējo vai iepriekšējo 

organizācija: 
                              

 

c. Datumi Pakalpojuma No   /                    uz   /     
                                                   Mēnesis     Gads                                          Mēnesis     Gads 

d. Klasei tagad vai, atstājot:                               

22. Jūsu pašreizējā nodarbinātība 

Jāaizpilda, ja jūs pašlaik neesiet nodarbinātība  drošības dienestos vai iestādēs,Valsts/pašvaldību/uzņēmumu/iestāţu/u.c. 

 

 

a. . Jūs šobrīd strādājat? Jā       Nē  
Ja jūs atbildējāt "jā", lūdzu, sniegt pašreizējās informācija par darba vietu zemāk. Ja jūs atbildējāt "nē", lūdzu, dodieties uz jautājumu 23. 

b. Darba devēja 

nosaukums: 

                                 

c. Adrese devēja(???): 

Adreses 1.līnija: 
                                 

 

Adreses 2.līnija: 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

d. Tālrunis:                 
 

e. Uzvārds tiešajam priekšniekam:                             
 

f. Vārdi: tiešajam priekšniekam 

skaits:(???) 
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g. Tiešajam priekšniekam amata 

nosaukums: 
                            

 

h. Tiešajam priekšniekam e-pasta 

adrese (ja zināmsa): 

 

                            

 
                             
 

i  Cik ilgi tu uzraugi šo personu:(???)      
                                                                                                              gadi         Mēneši 

 

j. Jūsu pašreizējais 

ieņemamais amats 

                                 

 

k. pievienošanās datums   /     
                                                   Mēnesis           gads 

23. Jūsu Iepriekšējā Nodarbinātība 

Lūdzu, ievadiet informāciju par jebkuru citu pilnu vai nepilnu laiku nodarbinātību pēdējo 10 gadu laikā, sniedzot jaunāko darbu 1.. 

Lūdzu, iekļaujiet visus periodus bezdarba 3 mēnešus vai ilgāk, dodot attiecīgo pabalstu biroja adresi. Kur darbs tika iegūts, izmantojot 

nodarbinātības aģentūras, informācija par aģentūru un datumus nepieciešams dot (izmantot turpinājuma lapas par 47-49 lappusēs. 

Pašnodarbinātās līgumdarbiniekiem un konsultantiem, kuri nav ieguvuši darbu caur nodarbinātības aģentūru ir jāsniedz informācija par 3 

firmām, kurās strādāja. 

Ja jums nav iepriekšējā nodarbinātība, doties uz 25 jautājumu. 

Darba devēja 

nosaukums: 

                                 

b. Adrese devēja: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

 

                                 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 
                                 

 

c. Tālrunis:                 
 

d. Uzvārds tiešajam priekšnekam:                             
 

e. Vārdi: tiešajam priekšniekam 

skaits: 
                            

 

f. Uzraudzītāja Novērtējums / 

Rangs:(???) 
                            

 

g. Tiešajam priekšniekam amata 

nosaukms: 
                            

 

h. Tiešajam priekšniekam e-pasta 

adrese (ja zināms): 
                            

 

i. Jūsu Novērtējums / Rangs:(???) 

 
                            

 

j. Jūsu ieņemamais amats:                             
 

k. Datumi: no   /                    uz   /     
                                                      Mēnesis            gads                                Mēnesis           gads 
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Darba devēja 

nosaukums: 

                                 

b. Adrese devēja: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

 

                                 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

c. Tālrunis:                 
 

d. Uzvārds tiešajam priekšniekam:                             
 

e. Vārdi: tiešajam priekšniekam 

skaits: 
                            

 

f. Uzraudzītāja Novērtējums / 

Rangs:(???) 
                            

 

g. Tiešajam priekšniekam amaa 

nosaukums: 
                            

 

h. Tiešajam priekšniekam e-pasta 

adrese (ja zināms): 
                            

 

i. Jūsu Novērtējums / Rangs:(???) 

 
                            

 

j. Jūsu ieņemamais amats:                             
 

k. Datum: no   /                   uz   /     
                                                      Mēnesis            gads                                Mēnesis           gads 

 

Ja vairāk nekā 4 iepriekšējie darba devēji lūdzu, 

atzīmējiet 

 ievadiet papildu nodarbinātības informāciju par turpinājuma lapām 

(lapas 47-49) . 

 

 

24. Jūsu vadītājs, priekšnieks 

 

 

Lūdzu, sniedziet informāciju par jūsu tūlītēju vadītājs / tiešais vadītājs, katrā valsts spēku / Rezerves / Valsts dienesta pēdējos 5 gados, 

sniedzot jaunāko 1.. Tūlītēja vadītājs / tiešais vadītājs ir persona, kas tieši uzrauga tevi un tevi redzēju visbieţāk katrā norīkošanu; 

dienesta personālam ir jābūt kādam no apakšvirsnieks / rangs vai virs. 
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a. . Datumi, kur uzrauga: no   /                    

                To: 
  /     

                                                      Mēnesis    Gads                                         Mēnesis    Gads 

b. Iedaļā, filiāle, nodaļa vai izveide:                             
                             

 

c. Uzvārds:                  kungs / kudze / kundze / jaunkundze 

/ Dr / prof / rev): 
    

 

e. Vārds (-i): 

 

                                 

 

f. Līmenis / Rangs: 

                                 

 

g. pasta nosaukums 

                                 

h. Lūdzu ievadiet šo darba / dienas adrese un tālruņa numuru šajā vadītājs zemāk: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                            Postcode:        

 

Valsts: 

                                 

 

i. Militārais Telefons: 

 
                

 

j. Civilā Telefons:                 
 

k  E-pasta adrese (ja zināms):                             
 

 

a. . Datumi, kur uzrauga: no   /                    

                To: 
  /     

                                                      Mēnesis    Gads                                         Mēnesis    Gads 

b. Iedaļā, filiāle, nodaļa vai izveide:                             
                             

 

c. Uzvārds:                  kungs / kundze / kundze / jaunkundze 

/ Dr / prof / rev): 
    

 

e. Vārds (-i): 

 

                                 

 

f. Līmenis / Rangs: 

                                 

 

g. pasta nosaukums 

                                 

h. Lūdzu ievadiet šo darba / dienas adrese un tālruņa numuru šajā vadītājs zemāk: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                            Postcode:        

 

Valsts: 

                                 

 

i. Militārais Telefons: 

 
                

 

j. Civilā Telefons:                 
 

k  E-pasta adrese (ja zināms):                             
 



 33 

a. . Datumi, kur uzrauga: no   /                    

                To: 
  /     

                                                      Mēnesis    Gads                                         Mēnesis    Gads 

b. Iedaļā, filiāle, nodaļa vai izveide:                             
                             

 

c. Uzvārds:                  kungs / kundze / kundze / jaunkundze 

/ Dr / prof / rev): 
    

 

e. Vārds (-i): 

 

                                 

 

f. Līmenis / Rangs: 

                                 

 

g. pasta nosaukums 

                                 

h. Lūdzu ievadiet šo darba / dienas adrese un tālruņa numuru šajā vadītājs zemāk: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                            Postcode:        

 

Valsts: 

                                 

 

i. Militārais Telefons: 

 
                

 

j. Civilais Telefons:                 
 

k  E-pasta adrese (ja zināms):                             
 

 

a. . Datumi, kur uzrauga: no   /                    

                To: 
  /     

                                                      Mēnesis    Gads                                         Mēnesis    Gads 

b. Iedaļā, filiāle, nodaļa vai izveide:                             
                             

 

c. Uzvārds:                  kungs / kundze / kundze / jaunkundze 

/ Dr / prof / rev): 
    

 

e. Vārds (-i): 

 

                                 

 

f. Līmenis / Rangs: 

                                 

 

g. pasta nosaukums 

                                 

h. Lūdzu ievadiet šo darba / dienas adrese un tālruņa numuru šajā vadītājs zemāk: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                            Postcode:        

 

Valsts: 

                                 

 

i. Militārais Telefons: 

 
                

 

j. Civilā Telefons:                 
 

k  E-pasta adrese (ja zināms):                             
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a. . Datumi, kur uzrauga: no   /                    

                To: 
  /     

                                                      Mēnesis    Gads                                         Mēnesis    Gads 

b. Iedaļā, filiāle, nodaļa vai izveide:                             
                             

 

c. Uzvārds:                  kungs / kundze / kundze / jaunkundze 

/ Dr / prof / rev): 
    

 

e. Vārds (-i): 

 

                                 

 

f. Līmenis / Rangs: 

                                 

 

g. pasta nosaukums 

                                 

h. Lūdzu ievadiet šo darba / dienas adrese un tālruņa numuru šajā vadītājs zemāk: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                            Postcode:        

 

Valsts: 

                                 

 

i. Militārais Telefons: 

 
                

 

j. Civilā Telefons:                 
 

k  E-pasta adrese (ja zināms):                             
 

a. . Datumi, kur uzrauga: no   /                    

                To: 
  /     

                                                      Mēnesis    Gads                                         Mēnesis    Gads 

b. Iedaļā, filiāle, nodaļa vai izveide:                             
                             

 

c. Uzvārds:                  kungs / kundze / kundze / jaunkundze 

/ Dr / prof / rev): 
    

 

e. Vārds (-i): 

 

                                 

 

f. Līmenis / Rangs: 

                                 

 

g. pasta nosaukums 

                                 

h. Lūdzu ievadiet šo darba / dienas adrese un tālruņa numuru šajā vadītājs zemāk: 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions: 

Pasta indekss: 
                            Postcode:        

 

Valsts: 

                                 

 

i. Militārais Telefons: 

 
                

 

j. Civilā Telefons:                 
 

k  E-pasta adrese (ja zināms):                             
 

 

Ja vairāk nekā 4 uzraugi lūdzu, atzīmējiet  ievadiet informāciju par katru uzraudzītāja atzinums attiecībā uz turpinājuma lapām 

(lapas 47-49) 
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25. Jūsu pilna laika izglītība 

Vai esat saņēmis pilnu slodzi(???) izglītību pēdējos 5 gados? Jā       Nē  
Ja jūs atbildējāt JĀ, lūdzu, sniedziet pilnīgu informāciju tālāk par visiem kursiem, nav nepieciešams uzskaitīt agrāk par 14 gadiem. Ja jūs 

atbildējāt nē, lūdzu, dodieties uz 26 jautājumu. 

 

. Skola / Koledţa / 

Augstskola: 
                              

Sīkāka informācija par jūsu vadītāja / galvenā uzņēmuma / Tutor[pasniedzējs?] kurš zināja jums vislabāk skolā / koledţa / universitāte: 

 

b. Uzvārds                  : c.Title (kungs / kundze / kundze / 

jaunkundze / Dr / prof / rev): 

 

    

 

d. Vārds (-i): 

                                 

e. Juridiskā adrese: 

Adreses 1.līnija: 

 

                                 

Adreses 2.līnija 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

f. Tālrunis:                 
 

g. E-pasta adrese (ja zināms):                             
 

h. Datumi Piedalījās:   no   /                    

Līdz: 
  /     

                                                      Mēnesis Gads                                            Mēnesis Gads 

 

. Skola / Koledţa / 

Augstskola: 
                              

Sīkāka informācija par jūsu vadītāja / galvenā uzņēmuma / Tutor kurš zināja jums vislabāk skolā / koledţa / universitāte: 

 

b. Uzvārds                  : c.Title (kungs / kundze / kundze / 

jaunkundze / Dr / prof / rev): 

 

    

 

d. Vārds (-i): 

                                 

e. Juridiskā adrese: 

Adreses 1.līnija: 

 

                                 

Adreses 2.līnija 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

f. Tālrunis:                 
 

g. E-pasta adrese (ja zināms):                             
 

h. Datumi Piedalījās:   no   /                    

Līdz: 
  /     

                                                      Mēnesis Gads                                            Mēnesis Gads 

 

Ja vairāk nekā 2 pilna laika mācību kursus 

lūdzu, atzīmējiet 

 ievadiet informāciju par katru papildu izglītības kursus par turpinājuma lapām (lapas 47-

49). 

 

26. Jūsu rekomendetaji  

Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par vismaz trīs atsauces (ne radinieki vai partneri, un vēlams ne revīzijas komisijas locekļa vai darba 

devējus), kas, kopā, ir jābūt zināmiem tevi arī pēdējo 10 gadu laikā. Vismaz viens no rekomendētājiem būtu kāds savā vecuma grupā. Tos 
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ieteicams Latvijas pilsoņi (bet tas nav obligāti) un, jo tas var būt nepieciešams tos interviju, tiem jābūt iespējai būtu pieejami šim nolūkam 

Latvijā vai kaimiņu valstīs. Jums jāpastāsta savam tiesnešu vēlaties izmantot savu vārdu PRIEKŠU. 

Tiesnešiem būtu starp tiem uz jebkuru specifisku jomu, kurā esat dzīvojis šajā laikā: šādi papildu tiesneši būtu nosaukts, ja jums ir 

pārvietots bieţi pēdējo 10 gadu laikā. Tas nav pietiekami izvirzīt paziņam oficiāli vai profesionāli, piemēram, ārstu, ja jūs zināt to sociāli 

arī. Tāpat, darbinieki skolā, koledţā vai universitātē, nevajadzētu izvēlēties, ja tie ir tuvu personas draugiem. Tiesnešiem vajadzētu būt 

persona (nav partneris), kurš zina, jūs arī savā mājas vidē un ideāli kāds (kas nav vadītājs vai darba devēju), kuri jūs pazīst arī darba vidē. 

Pirmais Rakstzīmju tiesnesis 

Uzvārds:                  b.nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 

 

    

 

c. Vārds (-i): 

                                 

 

d. Dzimšanas datums   /   /                          VAI Aptuvenais vecums (gados):    
                                                                  Diena     mēnesis          gads 

 

e. Nodarbošanās 

                                 

f. Mājas adrese tiesnesi: 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: 
         Mājas 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

g. Mājas telefons: 

 
                 

 

h. Darbs Tālrunis: 

Ext. 
                    Ext.       

 

i. Mobilais tālrunis:                  
 

j. E-pasta adrese: 

                                 

 

                                 

k. Alternatīva adrese Intervija (ja piemērojams): 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Postcode:        
 

Valsts: 

                                 

 

l. Cik ilgi tu esi zināms tiesnesim??  gadi   
 

m. Kad Jūs pēdējo reizi redzēt tiesnesim?   /     
                                                                                 Mēnesis gads 

m. Kad Jūs pēdējo reizi redzēt tiesnesim? 

Reizi nedēļā 
                 Reizi mēnesī                Reizi gadā  
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Otrais Rakstzīmju tiesnesis 

Uzvārds:                  b.nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 

 

    

 

c. Vārds (-i): 

                                 

 

d. Dzimšanas datums   /   /                          VAI Aptuvenais vecums (gados):    
                                                                  Diena     mēnesis          gads 

 

e. Nodarbošanās 

                                 

f. Mājas adrese tiesnesi: 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: 
         Mājas 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

g. Mājas telefons: 

 
                 

 

h. Darbs Tālrunis: 

Ext. 
                    Ext.       

 

i. Mobilais tālrunis:                  
 

j. E-pasta adrese: 
                                 

 
                                 

k. Alternatīva adrese Intervija (ja piemērojams): 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Postcode:        
 

Valsts: 

                                 

 

l. Cik ilgi tu esi zināms tiesnesim??  gadi   
 

m. Kad Jūs pēdējo reizi redzēt tiesnesim?   /     
                                                                                 Mēnesis gads 

m. Kad Jūs pēdējo reizi redzēt tiesnesim? 

Reizi nedēļā 
                 Reizi mēnesī                Reizi gadā  
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Trešais Rakstzīmju tiesnesis 

Uzvārds:                  b.nosaukums (kungs / kundze / 

kundze / jaunkundze / Dr / prof / rev): 

 

    

 

c. Vārds (-i): 

                                 

 

d. Dzimšanas datums   /   /                          VAI Aptuvenais vecums (gados):    
                                                                  Diena     mēnesis          gads 

 

e. Nodarbošanās 

                                 

f. Mājas adrese tiesnesi: 

Mājas / dzīvokļa 

numurs: 
         Mājas 

nosaukums: 
                       

 

Iela: 

                                 

 

Rajons: 

 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

g. Mājas telefons: 

 
                 

 

h. Darbs Tālrunis: 

Ext. 
                    Ext.       

 

i. Mobilais tālrunis:                  
 

j. E-pasta adrese: 
                                 

 
                                 

k. Alternatīva adrese Intervija (ja piemērojams): 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Postcode:        
 

Valsts: 

                                 

 

l. Cik ilgi tu esi zināms tiesnesim??  gadi   
 

m. Kad Jūs pēdējo reizi redzēt tiesnesim?   /     
                                                                                 Mēnesis gads 

m. Kad Jūs pēdējo reizi redzēt tiesnesim? 

Reizi nedēļā 
                 Reizi mēnesī                Reizi gadā  

 

 

Ja vairāk nekā 3 raksturs tiesneši lūdzu, 

atzīmējiet šeit 

 ievadiet informāciju par katru papildu raksturs tiesnesim par turpinājuma lapām (lapas 

47-49). 
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27. Veselības deklarācija 

Daţos gadījumos var būt nepieciešams konsultēties ar savu ārstu, un jums var tikt lūgts apmeklēt medicīnisko pārbaudi. Jebkuras uzziņas 

vadīs Aizsardzības pārbaude, aģentūras pārbaude, Medical padomnieks (VMA) un apstiprināts Darba Veselības organizācijas (oho) vai 

medicīnas virsnieks (MO), piemēram, ĶMI veselības aprūpes pakalpojumu, vai apstiprināta mediķis (MO). Visiem, bet visvairāk ārkārtas 

apstākļus, šie ziņojumi netiks pieejama departamentu drošības dienesta darbiniekus, Personāla koordinatoriem vai līnija pārvaldību. 

Izņēmuma kārtā medicīnas ziņojums var būt redzams ar atbilstošu augstāko personai jūsu pārbaude, iestāde, lai palīdzētu sasniegt 

pienācīgu novērtējumu jūsu piemērotību rīkot drošības pielaide. Tas var vai nevar ietvert pieeju savu pilnu medicīnisko dokumentāciju. 

Šādos gadījumos, jums tiks lūgts dot savu piekrišanu, lai tas tiktu darīts. 

Ja atbilde "jā" uz jautājumu, 27.b, C, D vai E tālāk, jums tiks lūgts parakstīt deklarāciju par 36. To darot, jums tiks norādot savu 

piekrišanu, saskaņā ar piekļūšanu medicīniskiem pārskatu likumā 1988 noteikumiem, lai VMA / oho / mo, lai iegūtu medicīnisko 

ziņojumu no sava ārsta vai cita speciālista, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Saskaņā ar Akta noteikumiem, jums ir tiesības ieturēt 

savu piekrišanu jebkurā procesa posmā, bet jums jāapzinās, ka tas var nozīmēt, ka tas nav iespējams piešķirt vai atjaunot savu drošības 

pielaide. 

Kad esat devuši piekrišanu, Jums ir tiesības iepazīties ar ārsta slēdzienu, pirms tā tiek piegādāta uz VMA / oho / MO. VMA / oho / 

sūtīšana būs rakstīt pateikt, ka viņi ir pieprasījuši atskaiti, un jums būs 21 dienas no to vēstuli, kurā vaicājiet ārstam vai cita speciālista, lai 

ļautu jums, lai jūs redzētu ziņojumu, pirms tā tiek nosūtīts uz tiem. Jūsu ārsts vai cits speciālists jums pateiks, ja jūs nevarat redzēt kādu 

daļu no ziņojuma par profesionālu medicīnisku iemeslu dēļ. Ja jums ir piekļuve jūsu ziņojumu, tas netiks nosūtīts VMA / oho / MO kamēr 

jūs sniedzat savu piekrišanu. 

Ja jūs domājat, ka medicīnas ziņojumā informācija ir nepareiza vai maldinoša, var lūgt rakstveidā to grozīt. Jums jāņem vērā, ka, ja Jūsu 

ārsts vai cits speciālists nepieņem informācija ir neprecīza vai maldinoša, viņiem nav nekādu grozījumu. Tie tomēr aicinu jūs, lai 

sagatavotu rakstisku paziņojumu par apstrīdēto informāciju, kas tiks pievienots medicīnisko ziņojumu, ja tas ir jānosūta VMA / oho / MO. 

Ievērojot šī akta noteikumus, jums ir tiesības iepazīties ar ārsta slēdzienu līdz sešiem mēnešiem pēc tam tika nosūtīts uz VMA / oho / MO. 

Ja Jūsu ārsts vai cits speciālists sniedz jums kopiju medicīnisko ziņojumu pēc Jūsu pieprasījuma, viņi var iekasēt jums saprātīgu samaksu, 

lai segtu izmaksas par piegādi. 

Tagad, lūdzu, atbildiet uz sekojošiem jautājumiem par savu veselību. Lai gan tā var ņemt vērā, informācija nebūs šķērslis jums, kam ir 

drošības pielaide. 

a. Jūs pašlaik lietojat jebkādas zāles?                                                                                                                        Jā 

Noteikti psiholoģiski un medicīniski nosacījumi var radīt draudus drošībai 
      Nē  

 

b. Vai esat cietis jebkurā laikā no klīniskās depresijas, psihisku slimību, nervu Jā  

sadalījums / nervu vājums, nopietnas medicīniskas vai psiholoģiskas problēmas 
      Nē  

 

c. Vai jūs ciešat, vai esat kādreiz cietis no kādas problēmas, kas var izraisīt pārejošs samaņas zudums, piemēram 

epilepsija, insulīnneatkarīgs cukura diabēts un noteiktus sirdsdarbības traucējumi? 
      Nē  

 

d. Vai esat kādreiz bijis pastāvīgs atkarības vielu lietotājs (piem. Jā  

narkotikas vai alkoholu)? 
      Nē  

 

e. Vai esat informēts par jebkuru veselības jautājumiem, kas nav iekļautas jau jūsu iepriekšējām atbildēm Jā  

kas varētu ietekmēt jūsu piemērotību attiecībā uz piekļuvi slepenai informācijai? 
      Nē  

Ja atbilde ir "nē" uz visiem šiem jautājumiem, dodieties uz jautājumu 28. Jums nav jāparaksta nākamo lapu. 

Ja atbilde ir "Jā" uz jautājumu 27.a tikai, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par Jūsu zālēm zemāk, tad dodieties uz jautājumu 28. Jums 

nav jāparaksta nākamo lapu. 

Ja atbilde ir "Jā" uz jautājumu, 27.b, C, D vai E, lūdzu, sniedziet pilnīgu informāciju zemāk. Pilnīga Jautājumi 27.f-27m, un parakstīt un 

datēt nākamo lapu, kurā norādīts. 

Detaļas  
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f. Jūsu uzvārds 

                                 

 

g. Jūsu vārds (-i) 

                                 

 

h. Jūsu medicīnas amatpersonas 

uzvārds 
                 i. Nosaukums (Dr. / 

profesores utt): 

 

    

 

j. Ķirurga 

nosaukums: 

                                 

 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 
       

 

Valsts: 

                                 

k. Vajadzības gadījumā, lūdzu, sniedziet informāciju par savu slimnīcas speciālistu zemāk: 

Uzvārds slimnīcas speciālistam                  i. Nosaukums (Dr. / 

profesores utt): 

 

    

 

Slimnīcas 

nosaukums: 

 

                 

 

Adreses 1.līnija: 

                                 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts / Reģions:                             Pasta 

indekss: 

 

       

 

Valsts: 
                                 

 

m. Slimnīca Reģistrācijas 

numurs(Ja vajadzīgs) 
                             

 

Parakstīja:  

 

Datums:   /   /     
              Diena mēnesis gads 

LŪDZU IZLASIET ŠO Pirms līguma parakstīšanas(???) 

 

Jums ir nepieciešami tikai parakstīt šeit, ja esat atbildējis "Jā" uz jebkuru jautājumu no 27.b līdz 27.e ieskaitot. 

 

Parakstot šo lapu, jums tiks norādot savu piekrišanu, saskaņā ar piekļūšanu medicīniskiem pārskatu likumā 1988 noteikumiem, lai VNA / 

oho / mo, lai iegūtu medicīnisko ziņojumu no sava ārsta vai cita speciālista, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Saskaņā ar likuma 

nosacījumiem, jums ir tiesības aizturēt savu piekrišanu jebkurā procesa posmā, bet jums jāapzinās, ka tas var nozīmēt, ka nav iespējams 

piešķirt vai atjaunot savu drošības pielaidi. 
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28. Sodāmība 

 

 

Jautājums ietver: visu sodāmību, kas jums bija. izlietotie sodāmība var arī ņemt vērā, ja aizsargāt sabiedrisko drošību vai sabiedrisko 

kārtību, ir iesaistīta. Jums ir atklāt visus sodus, vai nav izlietoti saskaņā ar tiesību aktiem. 

 

Attiecīgā Iestāde vai aģentūra izlems, vai notiesājošs spriedums krimināllietā ietekmēs jūsu drošības pielaidi. Lai gan tā var ņemt vērā, šī 

informācija ne vienmēr novērš jūs no piešķirtās drošības pielaides. 

 

Lūdzu, atbildiet uz trim jautājumiem nākamā lapā un parakstiet sadaļu. 

 

Jums ir iespēja noiet Krimināltiesību deklarāciju (lapa 38), ja jūs vēlaties sīkai pārbaudei iestādes tikai redzēt savu atbildi uz šiem 

jautājumiem. Jums vajadzētu izņemt sadaļu un ievieto aploksnē, tad aizlīmējiet to, parakstīt savu vārdu pāri atloka un piestipriniet to pie 

aptaujas pirms nosūtīšanas uz jūsu sponsors. 

 

Nespēja atklāt attiecīgos apstākļus vai informāciju, pats par sevi uzskatāms par pierādījumu ticamību un to ņems vērā, novērtējot 

piemērotību drošības pielaidēm. Jūsu atbildes tiks pārbaudītas valsts sodāmības reģistros. Vai esat kādreiz bijis: 

a. . notiesāts vai atzīts par vainīgu ar tiesas (ieskaitot nepilngadīgo tiesām) jebkurā noziedzīgā nodarījumā, par Jā 

JEBKURU valsts (izņemot atļautā ātruma pārsniegšana,un arī visus pārējos autosporta negadījumus 

pat ja naudas sods ticis lietots, policijā)? 

      Nē  

 

b. uz pārbaudes laiku, vai saņēmis oficiālu piesardzību, vai bijušas absolūti / nosacīti Jā  

izlādējies, vai bija fiksēts soda paziņojumu vai kavējuma paziņojumu par traucējumu izsniegta uz Jums, vai 

Pieņem naudassodu no prokuroram Skotijā, vai ir saistītas pāri pēc 

tiek apsūdzēti jebkuru pārkāpumu, vai ir kāda darbība notiek pret jums 

      Nē  

 

c. notiesāts ar tiesas izpildītāju, vai aizturēt vai atlaišanu vai sodīti, bet Jā  

dienē bruņotajos spēkos valstī vai jebkurā Sadraudzības vai ārvalstī 
      Nē  

 

Ja jūs atbildējāt JĀ uz jebkuru no šajā lapā jautājumiem, lūdzu, sniedziet pilnīgas ziņas (ieskaitot datumus) zemāk. 

 

Lūdzu ievadiet savu pilnu vārdu un parakstu apliecina. 

Uzvārds 

                                 

 

Pilns Vārds (-i) 
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Parakstīja:  

 

Datums:   /   /     
              Diena mēnesis gads 
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29. Drošības informācija 

Jums tiek atgādināts, ka jūsu atbildes tiks pārbaudītas pēc nacionālās drošības ieskatiem 
Vai jebkad esat iesaistījies 

a. spiegošanā                                                                                                                                                                                   Jā       Nē  
 

b. terorismā?                                                                                                                                                                                   Jā       Nē  
 

c. Sabotāţā?                                                                                                                                                                                    Jā       Nē  
 

d. Darbības, kas tikušas veiktas lai iegāztu demokrātisko parlamentu?                                                               Jā       Nē  
 

e. Vai jebkad ir bijusi saistība ar kādu no šīm aktivitātēm kas iepriekš tika pieminēta?                                                        Jā       Nē  
 

f. Vai jums ir bijusi kāda tuvāka saikne ar kādu, ieskaitot ģimenes locekļus, kas jums zinot ir piedalījusies kādā no šīm aktivitātēm 

vai grupējumiem?                                                                Jā  
 

      Nē  

 

30. Cita informācija 

Jums ir jānorāda stāvoklis par jebkuru lietu, kas varētu būt saistīta ar drošības pārraudzību. 
a. Vai jūs uz doto brīdi esat vai esat bijuši saskarsmē ar ievērojamām finansiālajām grūtībām?                                                                       

Jā 
      Nē  

 
b. Vai uz doto brīdi esat vai esat piedzīvojuši ietekmi vai spiedienu?                                                         Jā       Nē  

 
c. Vai jūs apzināties citus apstākļus kas nav tikuši minēti iepriekšējās atbildēs, varētu ietekmēt piekļuvi jūtīgai informācijai?                                                                    
Jā 

      Nē  
 

Ja atbildējāt jā uz jebkuru no šiem jautājumiem šajā lapa, tad lūdzu sniedziet sīkākas detaļas zemāk norādīajā lauciņā. 

 

 

31. Iepriekšējās drošības  dienesta pārraudzības 
Vai jau esat aizpildījuši iepriekš valdības drošības anketas vai esat izgājis drošīnbas pārraudzību iepriekš?                                                                         
Jā 

 

      Nē  

Ja jūs atbildējāt ar jā, lūdzu sniedziet informāciju uz nesen veikto aptauju/drošības pārraudzību, departamentu, aģentūras vai firmas kurām 

jūs esat pietekušies  vai jau strādājāt,  un datumus kad pabeidzāt. 

Anketas tips 

                                 

 

Departaments, 

aģentūra vai firma 

                                 

 
Pabeigšanas 

datums: 
  /     

                              Mēnesis          Gads 
Vai jums jebkad ir bijusi drošības pārraudzība?                                                                                                   Jā       Nē  

Ja jā, lūdzu norādiet kāds pārraudzības līmenis ,kurš departaments, aģentūra vai firma kurā strādājāt ir veikusi šo pasākumu un datumu 

kad pāraudzība tika pabeigta. 
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Pārraudzības līmenis(e.g DV, SC, 

CTC): 
   

 
departaments, aģentūra vai 

firma 
                              

 
Pabeigšanas datums    /   /     

                                                       Diena       mēnesis          gads 

Lūdzu sniedziet iemeslu šim  

 

Vai Ir kāda cita informācija ko 

vēlaties sniegt lai atbalstītu šo 

pārraudzības aplikāciju? 

 

 

Finansiāla informācija 
Nākošajos jautājumos jums vajadzēs sniegt skaidru attēlu precīzu informāciju par jūsu pašreizējo un neseno finansiālo stāvokli. 

32. Jūsu īpašums 

a. Cik daudz īpašuma jums pieder?     
b. Informācija par jūsu īpašumu: 

Īpašums 1 

Adreses līnija 1: 

                                 

Adreses līnija 2: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts reģions :                             Pasta 
kods: 

       

 

Valsts: 

                                 

 

Iepirkuma datums   /   /                             Iepirkuma cena     £Ls           
                                       Diena mēnesis gads 

hipotēka?                            Jā  Nē                              Pašreizējā tirgus vērtība £Ls           
 

Kāda tipa hipotēka?  Atmaksa  Tikai 

interese 
 daţāds  cits  Hipotēkas termiņš (mēnešos):    

 

 

Īpašums 2 

Adreses līnija 1: 

                                 

Adreses līnija 2: 

                                 

Pilsēta: 

                                 

Valsts reģions :                             Pasta 

kods: 
       

 

Valsts: 

                                 

 

Iepirkuma datums   /   /                             Iepirkuma cena     £           
                                       Diena mēnesis gads 

hipotēka?                            Jā  Nē                              Pašreizējā tirgus vērtība £           
 

Kāda tipa hipotēka?  Atmaksa  Tikai 

interese 
 daţāds  cits  Hipotēkas termiņš (mēnešos):    

 

Ja jums pieder vairāk nekā 2 īpašumi lūdzu sniedziet informāciju par tiem uz papildus lapām 

 

c. Pilnīga īpašuma vērtība, ieksaitot tos uz papildus lapām pieminētos                  £           
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33. Ietaupījumi  

a. Cik daudz jums (vai jūsu partnerim) pieder bankas kontos, ieguldījumos, fondos u citur?           
 

Ieguldījumu/uzkrājumu 

apraksts 
 

 

b. Vai jūs glabājat:                                                           

Regulāri? 
              Daţreiz?                        Gandrīz vai 

nekad? 
 

 

c. kāda ir vērtība jūsu un jūsu partnera pārvietošanās līdzeklim?                                                       

£ 

          

 

Pārvietošanās līdzekļa apraksts:  

 

d. kāda ir vērtība jūsu un jūsu partnera citu piederumu, dārglietu, antikvariātu vērtība ?           
 

Citu piederumu vērtība  

 
e. Vai jūs jebkad esat saņēmuši summā £5,000 (pensijās, dāvanās, vinnestos)                                                            Jā       Nē  
 

Detaļas 

 
 

 

Piederumi kopumā (pievienojiet kopumu no 32 sekcijas)          £           

34. Hipotēkas 

a.  Cik hipotēkas un nodrošināti aizdevumi ir saistīti ar jūsu īpašumu?    

b. Hipotekāro / aizdevumu  īpašumi 1:: 
1 

                  

2 

                  

1. Aizdevuma datums:                                               Sākotnējā summa:                                            Nesamaksātais atlikums: 

      /               £                                     £              

                                     Mēnesis                  Gads 

2. Aizdevuma datums:                                               Sākotnējā summa:                                            Nesamaksātais atlikums 

      /               £                                     £              

                                     Mēnesis                  Gads 

c. Hipotekāro / aizdevumu  īpašumi 2: 
1 

                  

2. 

                  

1. Aizdevuma datums:                                               Sākotnējā summa:                                            Nesamaksātais atlikums 

      /               £                                     £              

                                     Mēnesis                  Gads 

2. Aizdevuma datums:                                               Sākotnējā summa:                                            Nesamaksātais atlikums 

      /               £                                     £              

                                     Mēnesis                  Gads 

d. Vai jums ir kādi citi hipotēku vai nodrošināto aizdevumu papildus tiem deklarētie?                                                     
Jā 

      Nē  

Ja "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju par turpinājuma lapās. 

. 

e. Kopējais hipotēku / aizdevumu atlikumi, kas vēl (ieskaitot jebkura kotētas turpināšanu LVL 

lpp.):                                           £ 

 

          

 

f. Vai Jūs kādreiz vēl esat ņēmuši hipotekāro uz priekšu(i) jebkādu iemeslu dēļ?                                                                                      
Jā 

      Nē  

 

g. Vai esat kādreiz koriģē maksājumu attiecībā uz jūsu hipotēkas, piemēram, maksājums svētki?                                                           
Jā 

      Nē  

 

h. Vai jūs kādreiz remortgaged lai nostiprinātu savu personīgo parādu?                                                                                              
Jā 

      Nē  

Ja jūs atbildētu "jā" uz jautājumu 34f, G vai h, lūdzu, sniedziet informāciju turpinājuma lapās. 
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35. Aizdevumi 

a. Cik aizdevuma līgumi (t.sk. studiju kredītu, bet nav nodrošināti aizdevumi uzskaitītas Q34) ir izcili?    
b. Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk. Izmantot turpinājuma lapas, ja nepieciešams 

Aizdevējs 

1: 

                

Mērķis: 

                

 

Summa:            £           Izņemšanas 

datums: 

    /      Derīguma 

termiņš: 

    /     

                                                                                                         Mēnesis                  Gads                                    Mēnesis                  Gads  

Atmaksa        £                 Pašreizējais nesamaksātais 

atlikums £ 

       

 

2 

aizdevējs: 

                

Mērķis: 

                

 
Summa:            £           Izņemšanas 

datums: 

    /      Derīguma 

termiņš: 

    /     

                                                                                                         Mēnesis                  Gads                                  Mēnesis                  Gads  

Repayment        £                 Pašreizējais nesamaksātais 

atlikums £ 

       

 

c. Kopumā atlikumu atlikums (ieskaitot turpinājuma lapas) £           

36. Kredītkartes 

. Cik daudz kredītu, veikalu un maksājumu karšu kontu jums (un jūsu partnerim) pieder?    

b. Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk 

Izdevējs: 

                

Tips: 

                

 

Kredīta 

robeţa:       

£ 

      Vidējais mēneša 

maksājums:       £ 

      nesamaksātais atlikums:    

£ 

       

 
Izdevējs: 

                

Tips: 

                

 

Kredīta 

robeţa:       

£ 

      Vidējais mēneša 

maksājums:       £ 

      nesamaksātais atlikums:    

£ 

       

 

Izdevējs: 

                

Tips: 

                

 

Kredīta 

robeţa:       

£ 

      Vidējais mēneša 

maksājums:       £ 

      nesamaksātais atlikums:    

£ 

       

 

Izdevējs: 

                

Tips: 

                

 

Kredīta 

robeţa:       

£ 

      Vidējais mēneša 

maksājums:       £ 

      nesamaksātais atlikums:    

£ 

       

 

c. Kopumā atlikumu atlikums (ieskaitot kādu kotētas turpinājuma lapas)                           £           
 

d. Vai jums pārsūtīt atlikumus starp kredītkartes, piemēram, 0% Procenti piedāvājumi?(???)                                                                                  
Jā 

      Nē  

37. Pašreizējie aprēķini - pārsnieguma kredīti 

a. Cik norēķinu konti bija pārtērēti iepriekšējā mēnesī?    

b. Lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk. Izmantot turpinājuma lapas, ja nepieciešams.. 

Banka: 

                

Filiāles: 

                

 

Pārsnieguma kredītu 

robeţa:      £ 

      Max. O/D pedējā 

mēnesī:   £ 

       

 

Banka: 

                

Filiāles: 
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Pārsnieguma kredītu 

robeţa:      £ 

      Max. O/D pedējā 

mēnesī:   £ 

       

 

c. Kopumā pārtēriņiem (tostarp tādi uzskaitīti turpinājuma lapas)                                             £           
 

d. Pēdējos 5 gados, cik reizes jūs esat pārsniedzis savu overdrafta limitu )?    

 

 

Kopējo izbraukumu visas saistības (pievienojiet 34e, 35c, 36c, 37c                                                             

£ 

          
 

38. Vispārējie apstākļi 

a Vai jūs dzīvojat ar kādu?                                                                                                                                                   Jā       Nē  
 

Ja tu dzīvo ar kādu, vai ir kopīga finansiālā atbildība ar jums?       Nē  
Ja jūs atbildējāt "jā", būs nepieciešams izpētīt šīs personas ietekmi uz Jūsu finanšu stāvokli.  

c. Ar kuriem jums ir finansiāla atbildība, izņemot sevi (piem., partneri, bērniem, vecākiem)? 

 

Detaļas 

 
 

d. Kādas galvenās finanšu izmaiņas jūsu budţetā jūs prognozēt nākamajos 12 mēnešos? (Piem., alga pieaugums, partneris atgrieţas darbā, 

dāvinājums politikas ierobeţojums nogatavināšana(???) vai stundu samazināšana, partneris pārtraucot darbu, pārvākšanās un palielinot 

hipotēku uc) 

Detaļas 

 
 

 
e. . Vai esat bijis upuris "identitātes zādzību" vai kredītkaršu krāpšanu?                                                                Jā       Nē  
Ja "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju. 

Detaļas 

 
 

39. Mājsaimniecības Ikmēneša ienākumi 

Lai mēs varētu novērtēt mājsaimniecību ienākumus - lūdzu, sniedziet 

skaidru priekšstatu par visu nopelnīto un saņemamie ienākuma avotiem. 

.                                                                                                                                   pats                                         Cita persona 

a. Pašreizējā gada alga (bruto)                                                              £                   £         

 

b. Parastā gada prēmiju (bruto)                                                                 

£ 

                  £         

 
c. Gada auto pabalsts (bruto)(???)                                                              

£ 

                  £         

 
d. Mēneša neto darba alga (ieskaitot vidējo prēmiju un £ 

visas atļaujas) 

                  £         

 
 e. Ikmēneša ienākumi no valsts pabalstiem (piemēram, Child Benefit, 

LVL 

Ģimenes kredītpunkti) 

                  £         

 

f. Ikmēneša neto ienākumi no pensiju un pabalstu                              £                   £         

 
 g. Ikmēneša neto ienākumi no uzkrājumiem un ieguldījumiem vidēji)          

£ 

                  £         

 
h. Ikmēneša ienākumi no īres īpašībām £                   £         

 
i. Ikmēneša apkope saņēma £                   £         

 
j. Kopā individuālie ikmēneša ienākumi                            £                   £         

 

                       k. Totālās locītavu ikmēneša ienākumi(???) £         
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l. Ir visi ienākumi deklarēta nodokļu vajadzībām (piemēram, nomas ienākumi)?                                    Jā       Nē  
Ja detalizētāks skaidrojums no jūsu ienākumiem, būtu lietderīgi mums, lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk. 

Detaļas: 

 
 

40. Naktsmītnes Maksa 

a Vai jūs maksājiet īri par jebkuru īpašumu?            Jā       Nē  
 

b. Ja "jā", cik daudz (mēnesī)?)?                                                                                                                        £         

c. Ko citas izmaksas ir jums jāmaksā par (piem., maksa par pakalpojumu, aģenta maksu utt)? 

Detaļas 

 
 

 

dd. Vai Jūs piekrītat īres un komunālos izdevumus ar citiem nomniekiem?(???) Jā       Nē  
 

e. Vai saņemat izmitināšanas bez maksas? Ja "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk       Jā       Nē  
 

Detaļas 

 
 

41. Mājsaimniecības ikmēneša izdevumi 

Lai mēs varētu novērtēt mājsaimniecību izdevumus, lūdzu, sniedziet precīzi visu 

mājsaimniecības izdevumus. Ikmēneša izmaksas                                                                                                              Ikmēneša 

maksājumi 

a. . Hipotēka / Noma / padome / Naktsmītnes                                                                                                                  

£ 

        

 

b.  Maksa par pakalpojumu / zemes noma / apsaimniekošanas maksas                                                                                             

£ 

        

 
c. Padomes nodokļu              £         

 

d. Mājturība (ti, pārtika un mājsaimniecības vajadzībām) £         

 
e. Autosporta izmaksas (ieskaitot visus nodokļus, apdrošināšanu, benzīnu un uzturēšanu) / pārvietošanās un 

ceļa izdevumi £ 

        

 

?. Komunālo pakalpojumu rēķini (gāze, elektrība, nafta, ūdens rēķini, telefoni un mobilie tālruņi £         

 

g. Aizdevuma atmaksa £         

 
h. Interneta pieslēgums £         

 
i. Uzturēšanas maksa par bērniem £         

 

j Stādu maksas / Skolas maksa / vecāku ieguldījums studentu izmaksas £         

 
k.  

k. Pensijas / apdrošināšana (visu - izņemot automašīnas apdrošināšanu)                                                                                         

£ 

        

 

l. . Svētki (vidēji mēnesī no ikgadējām izmaksām) Sildītāji £         
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m. Izklaide (ieskaitot sporta un vingrošanas kluba dalības maksas, ceļojumi, uc) £         

 

n. Citas regulāras saistības (lūdzu, sīkāk zemāk) Sildītāji(???) £         

 
Detaļas:  

 

Kopā         

42. Finanšu vēsture / Pasākumi 

a. Vai jūs un / vai Jūsu partneris pēdējos 10 gados:                                                                                            skaits                   visjaunākās 

                                                                                                                                                                             Reizes                 gadi 

Bija kredītkartes vai veikala kartes pieteikuma atteikts?                                                            

Jā 

 Nē            

 

Bija personas aizdevums pieteikums noraidīts? Jā  Nē            

 
Centās samazināt ikmēneša atmaksas ar aizdevēju??                                           Jā  Nē            

 
Kādreiz konsolidēto parādu uz jaunu finanšu sistēmu?                                          Jā  Nē            

 
Bija noklusējuma vai uzteikuma izsniedz jums ar bankas vai kreditora?                     Jā  Nē            

 
Apspriedusies ar parādu pārvaldības sabiedrība vai konsultatīvu pakalpojumu, 

piemēram, CAB??                                                                           Jā 

 Nē            

 
Consulted a debt management company or advisory service, e.g. CAB?                     Jā  Nē            

 
Sakārto parādu pārvaldības plānu (formālas vai neformālas)? Jā  Nē            

 
Uz tiem attiecas valsts tiesas spriedumu??                                                                  Jā  Nē            

 
Bijušas pakļautas arestu izpeļņas pasūtīt??(???)                                                         Jā  Nē            

 
Bija īpašuma atgūšanas process uzsākts pret jums?                                              Jā   Nē            

 
Esat bijis kādu drošības dienestu pētīts ?                                                                         Jā  Nē            

 
b. Vai jums ir kredītu saistības?  Nē            

 

c. Vai jūs un / vai jūsu mīļotais ir atzīts par bankrotējušu?                                    Jā  Nē            

 

 d. Vai jums ir kādi finanšu intereses, kas varētu nonākt pretrunā ar saviem 

pienākumiem Jā 

kā ierēdnis, DD loceklis, vai arī kā valdības 

Līgumslēdzējs? (Piemēram, jūsu partneris vada uzņēmumu, kas piedāvājumā par 

līgumi, kas jūs esat atbildīgs par laišanu) 

 Nē  

 
e. Vai ir kādas ziņas vai paskaidrojumus, kas palīdzētu mums Jā 

izprast Jūsu finansiālo stāvokli labāk? 

 Nē  

            

                    Ja jūs atbildējāt "jā" uz jebkuru jautājumu, lūdzu, sniedziet pilnīgas ziņas par turpinājuma lapās. 
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43. Finanšu saistības 

a. Vai jums ir jebkāda veida finanšu saistības, kas pārsniedz 1000 Ls, kas nav izpauţama Jā 

citur šajā veidlapā? Ja "jā", lūdzu, ieteikt informācija par turpinājuma lapās 

 No  

 
b. Vai ir kādreiz aizdoti vai nodoti kāds (ieskaitot ģimenes locekļus) vairāk nekā 1000Ls? Ja "jā", lūdzu Jā 

ieteikt informācija par turpinājuma lapām, iekļaujot arī atmaksas plānu 

 No  

 

c. Ja jūs atbildējāt "jā" uz jautājumu 38.A un 38.b - tas cita persona ir parādsaistības to vienīgais Jā 

vārds, kas pārsniedz 5000 LVL, lai jūsu zināšanas? Ja "jā", lūdzu, sniedziet sīkāku informāciju zemāk. 

 No  

 
Detaļas 

 
 

Ja esat pašnodarbināta uzņēmējs, lūdzu apmeklējiet 44.pantā. Pretējā gadījumā, lūdzu, dodieties uz Deklarāciju par 50. 

44. Pašnodarbināto personu - PAPILDU INFORMĀCIJAS LAPA 

Pilns nosaukums: 

                                 

Vai jums ir nodarbināts ar aģentūras starpniecību par nolīgtā darba? 

b. Jūs pašnodarbinātajiem un iesniegt rēķinus Jūsu personīgo / tirdzniecības nosaukums? Jā  Nē  

 
c. Vai jūsu rēķinu iesniedz uzņēmums, kas jums ir galvenais reţisors vai akcionārs?(???) Jā  Nē  

d. Ja "Jā", lūdzu, sniedziet šādu informāciju: 

Uzņēmuma nosaukums: 

                                 

 

Uzņēmuma numurs:                  Grāmatvedības 

Datums:: 

  /   /     

                                                                                                                                                                        Diena       mēnesis   gads 

e. e. Vai jūsu ikgadējais Ienesīgums atgrieţas kompānijas uzņēmumam??                                                                                                    

Jā 

          Nē  

 

f. Vai VID iesniegtie dati ir aktuāli?                                                                         Jā  Nē  

 
g. Ir maksājumi par PVN, nodokļu un sociālās nodrošināšanas maksā līdz dienai, līdz termiņa pēdējās dienas? Jā  Nē  

 
Ja atbilde ir "nē" Q44e, F vai 

G, lūdzam sniegt 

paskaidrojumu šeit  

 

 

h. Ir vēlu pildījums sods tika uzlikts uzņēmumam jebkurā laikā?(???) Jā  Nē  

 
i. Ir direktori sodīti par bez uzpildes dokumentu jebkurā laikā?  Jā  Nē  

 
j. Vai uzņēmums ir pakļauts grāfistes tiesas spriedumu?(???) Jā  Nē  

 
Ja atbilde ir "jā" Q44h, i vai j, 

lūdzam sniegt paskaidrojumu 

šeit  

 

 

k. Vai esat kādreiz bijuši saistīti ar uzņēmumu, kas ir uzņēmusies brīvprātīgi likvidāciju vai                                   Jā 

kreditori likvidācija? 

 Nē  

 
l. Vai esat kādreiz bijis diskvalificēta uzņēmuma vadītājs?                                                                                Jā   Nē  

 
m. Vai uzņēmums ir izmeklējis VID vai DP?                                                                                                        Jā  Nē  
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Ja atbilde ir "jā" Q44k, L vai m, 

lūdzam sniegt paskaidrojumu 

šeit  

 

 ZIŅAS PAR IENĀKUMIEM 

n. Lūdzu, sniedziet informāciju par savu personīgu (un jūsu partnera) ienākumi no uzņēmuma, ieskaitot summu, kas saņemtajām 

dividendēm un bieţumu maksājumiem, par iepriekšējiem un pašreizējiem pārskata periodiem. 

Sīkāka 

informācija  
 

NB kopijas uzņēmuma kontiem var pieprasīt, lai atbalstītu savu aprakstu vai sniegt skaidrību. 

 

 

SVARĪGI: Sniedzot papildu informāciju, lūdzu rakstiet uz jautājuma numuru attiecībā uz katru atbildi un sniedz visu 

informāciju, kas prasīta sākotnējā jautājuma. 
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Jautājums 

Skaits 
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Jautājums 

Skaits 

Turpinājums Atbildes 

SVARĪGI: Sniedzot papildu informāciju, lūdzu rakstiet uz jautājuma numuru attiecībā uz katru atbildi un sniedz visu informāciju, kas 

prasīta sākotnējā jautājuma. 
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Jautājums 

Skaits 

Deklarācija 
Es apliecinu, ka esmu izlasījis un sapratis paziņojumu Valsts 
 drošības pārbaudei uz šīs anketas 3.lpp. 
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Es saprotu, ka saskaņā ar šo personiskās informācijas politiku, kas par mani ir sniegta šajā veidlapā par sevi, savu partneri un manu 

ģimeni, tiks iesniegta pārbaudei valsts krimināltiesību un nodrošinājuma reģistros. 

 

Es saprotu, ka pret kredītiestādēm pārskata aģentūras uzskaites un izmeklēšanas pārbaude manā finansiālajos apstākļos tiks veikti. Es 

saprotu arī, ka sniegtā informācija var attiekties uz notiekošajām pārbaudēm, ja tie ir vajadzīgi un samērīgi. 

 

Es apliecinu, ka esmu sniedzis patiesu un pilnīgu informāciju pēc man pieejamām ziņām un pārliecības, un es saprotu, ka nepatiess 

apgalvojums vai apzināti neiekļauta informācija šajā anketā var diskvalificēt mani no darba vai mani saukt pie disciplināras atbildības, kas 

var ietvert atlaišanu. 

 

Apņemos informēt par jebkurām būtiskām izmaiņām par to, ko esmu sniedzis iepriekš (piem., izmaiņas par partneri, adresi un finansiālo 

stāvokli), tostarp jebkādu informāciju par notiesājošiem spriedumiem krimināllietās. 

 

Šī anketa lūdz jums piegādāt "personas" un "sensitīvo personas datus pēc kā definēts datu aizsardzības likums. Jums tiks sniedzot šos 

datus, lai piemērotu pārbaude, iestāde, ja tas tiks pārstrādātas tikai ar nolūku drošības pielaide saskaņā ar vadības pārbaudi, izņemot to, ka 

maz ticams pat, ka iesniegtie dati, ko jūs esat atklāj vai uzvedina uz domām, ka: 

 

i. noziedzīgs nodarījums ir noticis vai varētu notikt vai, 

 

II. darbiniekiem var būt risks t.i. ja Jums ir diagnosticēta smaga garīga slimība kas potenciāli apdraud  Jūs vai citus 

tad Izvērtējot iestāde var nodot šo informāciju tikai ar attiecīgās personas (personu). Ievērojot minēto, drošības pārbaudē mēs aizsargāsim 

informāciju, kuru jūs sniedzat, un nodrošinām, ka tā nav nodota nevienam, kam nav atļauts to aplūkot. 

 

Parakstot deklarāciju, Jūs piekrītat šo datu apstrādei, kā aprakstīts iepriekš. 

Ja jums ir kādi jautājumi par kādu no jautājumiem, mēs lūdzam, sazinieties ar personu, kura izsniegusi šo veidlapu, papildu informācijai. 

 

Piezīme: Lūdzu, pārskatiet formu Pirms līguma parakstīšanas, lai nodrošinātu, ka visi jautājumi ir pilnībā atbildēti. Lūdzu, pārbaudiet, vai 

esat parakstījis sodāmību deklarāciju par 38 un (ja jūs atbildējāt "jā" uz jebkuru jautājumu no 27.b līdz 27.e ieskaitot) veselības 

deklarācija par 36. 

 

 

Parakstīja:  

 

Datums:   /   /     
              Diena mēnesis gads 

 

 
Apstiprināšanas dati (DV) Anketa 
Kā aizpildīt šo veidlapu 

Jūsu sniegtā informācija tiks skenēta elektroniski, tāpēc, lūdzu, rakstīt iekš baltiem kvadrātiem. Lūdzu Rakstiet ar melnu tinti, izmantojot 

lielos burtus. Ja atbilde neietilpst paredzētajā vietā, lūdzu, ievadiet savu atbildi uz turpinājuma lapām (lapas 48 līdz 50). Ja jūs veicat 

kļūdu, lūdzu, labot to, aizpildot attiecīgo lodziņu, kā tālāk piemērā. Lūdzu, neizmantojiet labošanas šķidrumu. 

Uzvārds (šobrīd): S M    T H                
Lūdzu atbildēt uz visiem jautājumiem. Jūs varat izmantot saīsinājumu NA (neattiecas). NA - ja jautājums neattiecas uz jums, rakstīt NA 

pirmajās divās ailēs pie attiecīgā jautājuma. Nav zināms - ja jūs nezināt atbildi, vai jūs nevarat sniegt vajadzīgo informāciju, rakstīt NAV 

JĀZINA pirmajā rindā pie attiecīgā jautājuma. Lūgums sniegt paskaidrojumu, kādēļ uz jautājumiem nav zināmas atbildes. 

Jāaizpilda visi sponsori (ieskaitot valsts DD, valsts aģentūras un uzņēmumiem) 

Lūdzu pārbaudi vai ir pabeiguši apakšpunktu 2 (drošības pielaide Pieprasīts) 1 lapā, pirms tā iesniedz šo pieprasījumu. 

 

Lūdzu, norādiet šādus nodarbinātības informāciju par amatu, kas DV klīrenss ir nepieciešams:: 

Darba veids:                                              RN                 Armija              RAF     MOD Civilais  

 

                                                                  Citi civilie         Policijas 

darbinieks 

 

       Civilā 

kodolizmēģinājumu 

       Darbinieks 

    Civilā 

kodolizmēģinājumu 

       Darbinieks 

 

 

                                                                Cits uzņēmējs                citi  

 
Ja uzņēmējs atzīmējiet:                                             Sarakste  X?            Bez saraksta 

X? 

 

 
Darba nosaukums: 

                                 

 

Atrašanās vieta: 
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Ir post par kuru drošības pārbaudes ir nepieciešams: Rezervēts Ne aizsargātas 

 

Vai šis attālums tiek pieprasīts sākotnējo pieņemšanu darbā? Jā Nē 

 

Biezs(???) šeit, ja amatam, uz kuru klīrenss ir nepieciešams atrodas, vai cieši saistīts ar, Dva 

Es apliecinu, ka šādas pārbaudes ir pabeigtas: 

. Pilnu sākotnējo Personāla Security Standard (BPSS), kas ietver pārbaudi prasītājas: Jā Nē 

* Personas 

Valodā * Nodarbinātības / akadēmiskā vēsture (kā minimums) pēdējo 12 mēnešu laikā 

* Valstspiederība / imigrācijas statuss (tostarp tiesības strādāt valstī) 

b. Ja pilna BPSS vēl nav pabeigta, pieteikuma iesniedzēja identitāte un Jā 

imigrācijas statuss ir pārbaudīti. Nē nav piemērojams 

 

c. Departamentu ierakstu salīdzināšanas (pakalpojumu personālu, ierēdņiem un darbiniekiem Jā 

civilās kodolrūpniecības nozarei tikai). Nē nav piemērojams 

 

d. Sabiedrība ieraksta pārbaude (līgumslēdzējiem tikai). Tas nozīmē pārbaudi visu pieejamo Jā 

ieraksti tur Iesniedzēja iesniedzējs ir jauna pieņemt darbā, tas ietver jebkuru 

dokumentācija sniedz kā daļu no darbā pieņemšanas procesā) Nr Nav piemērojams 

 



 57 

Es apliecinu, ka attiecīgie dokumenti, ko tur prasītājai ir jāpārbauda posteņiem drošības intereses un ka: (atzīmējiet vienu lodziņu): 

 

 Nekādas drošības interešu posteņi tika konstatēts            Daţi drošības interesēm priekšmeti atrasti(???)  

Ziņas par jebkādiem drošības interešu pozīcijām 

 

 
 

Pieteikuma iesniedzēja 

uzvārds: 

                                 

 

Pieteikuma iesniedzēja 

vārds (-i): 

                                 

 

Pretendenta 

Dzimšanas datums: / / 
  /   /     

                                               Diena mēnesis gads 

Es apstiprinu, ka prasītājas identitāte ir pārbaudīta. 

Ja priekšmets ir esošais darbinieks un ir nostrādājis 3 gadus vai vairāk, lūdzu, atzīmējiet  

 

Kā jūs apstiprināt prasītājas identitāti? Lūdzu, iekļaujiet attiecīgos datumus un ziņas. Ja pilns pases nav, divi citi veidi identitāti 

jāpārbauda. Tomēr, ja jums ir apstiprināts iepriekš, ka parakstītājs ir bijis nodarbināts vismaz pēdējos 3 gadus, tikai sabiedrība ieraksti 

pārbaudi pieprasa, kopā ar datumu, kurā tā veikta. 

 

No identifikācijas                                Numurs                                                               izsniegšanas datums (diena / mēnesis / gads) 

 Pilntiesīgu ES Pase                      /   /     

 Pilna ārpus ES Pase                      /   /     

 Vadītāja apliecība                      /   /     

 Dzimšanas apliecība                      /   /     

 Pierakstiem                      /   /     

 Citi /                      /   /     

Ja pārējie, lūdzu, sniedziet informāciju zemāk. 

 

 
Nosaukums: 

                                 

 

Amats 

organizācijā: 

                                 

 

E-pasta adrese: 

                                 

 

Tālrunis:                          Ext.       
 

Parakstīja:  

 

Datums:   /   /     
              Diena mēnesis gads 
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Paziņojums klīrensa Jāaizpilda visi sponsori. (Ieskaitot UV spēkiem, valdības aģentūrām an firmas) 

Šī piemērošanas rezultāti tiks paziņoti sponsors rakstiski norādīto adresi. Ja elektroniskais paziņojums tiek prasīts, sniegt e-pasta adresi 

papildus. 

Sponsora Atsauce:                     Sponsora ID:        
 

Organizācija: 

                                 

Adreses 1.līnija: 

                                 

 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

Epasts: 

                                 

Sponsora adrese (ja atšķiras no paziņošanas adreses) 

 

Organizācija: 

                                 

Adreses 1.līnija: 

                                 

 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

Līgumslēdzējiem Tikai 

(Ieskaitot Saraksts X(???), konsultantiem un apakšuzņēmēju darba valdību un civilo kodolobjektu) 

 

Darbinieka pavadītais laiks organizācijā                                                                                       Gadā          Mēnešos   
 

 

 

Organizācija: 

                                 

Adreses 1.līnija: 

                                 

 

Adreses 2.līnija: 

 

                                 

 

Pilsēta: 

                                 

 

Valsts / Reģions: 

                                 

 

Valsts: 

                                 

 

Vai darbinieks ir no uzņēmuma algu sarakstā?                           Jā  Nē      Uzņēmēja numurs: 

 

Vai pārraudzība nepieciešama tikai saita piekļuvei?                           

Jā 
 Nē                 

Kādai informācija darbiniekiem būs pieejama? 

                                       

 

 
Vieta, kur 

darbinieks strādā vai ir 

strādājis 

                                 

 

Darba tipa nosaukums:: 
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2. anketas daļa. Indivīda Vara: 
Jautājumi sagatavoti vadoties no Baltu Saules Modeļa (BSM) www.LatvijasRepublika.INFO  
 

BSM - Pašpilnveidošanās Kompass VALSTS vienībām 

Zinātnisks, nepolitisks, nereliģisks, universāls modelis  
 
Mērķis: sistēmas dizains, pēc kura vadoties Tauta plaukst. 
Motto:    Vara ir mana. ES VARU 

 
 

Jautājumi kompetences saules struktūras 14 pamatstaros Latvijas Tautas 
labklājības nodrošināšanai: 
 

„1. stars       Brīvība (putna/saimnieka) - Modernā dzimtbūšana  
 
Aktivizējamies universālajā Saules sistēmā, kur stiprākais siltuma un gaismas avots uztur visas dzīvības, 
novēršoties no piramidālās (vergi, vergvagari, vergturi). Darbs.” 
 
1.1.  Kā pēc skalas 0-10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu LRā attiecībā uz dualitāti  
Brīvība (putna/saimnieka), 0  - Modernā dzimtbūšana, 10 ? 
 
1.2. Vai esat uzņēmuma/akciju īpašnieks, darbadevējs, priekšnieks, militārā vai valsts dienesta ierēdnis 

vai tamlīdzīgi iespaidojat cilvēkus piramīdas apakšējos slāņos? 
1.3. Vai varat būt spēks kas veido brīvcilvēku sabiedrību? 

Kādā veidā Jūs to varat, ja varat? 
 

“2. stars     Tiesiska harmonija – Beztiesika anarhija 
 
LR Satversme un tās kārtībā pieņemtie likumi – Vēlēšanu likums, Agrārā reforma, Izvedmuitas Tarifi, par 
Īpašumu Atsavināšanu. Atteikšanās no partiju uzspiestās 1 % varas. Tiesu sistēmas efektivizācija.”  
 
2.1. Kā pēc skalas 0-10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu LRā attiecībā uz dualitāti  
Tiesiska harmonija, 0 – Beztiesika anarhija, 10 ? 
 
2.2. Vai esat juridiski izglītots/pieredzējis, tiesnesis, prokurors vai tamlīdzīgi iespaidojat cilvēkus 
piramīdas apakšējos slāņos? 
 
2.3. Vai atzīstat partiju varas sistēmu par piemērotu varas modeli Latvijas Republikā?  
 
2.4. Vai varat ieteikt alternatīvas Tautas teritorijas pārvaldes institūcijas? 
 
2.5. Vai varat veikt juridiskās iekārtas maiņu, lai LR Tauta gūtu pārvaldes mehānismu LRā kā tas 2. 
Satversmes pantā paredzēts? 
  
 
“3. stars      Sociālā drošība - Vārīgums    
 
Valsti aprūpē labklājību garantējoša zinātniski pamatota budžeta datorprogramma, kas sagādā pamat-
nodrošinājumu ikvienam. Sociālā drošība. Atgriešanās tēvzemē un tautas rehabilitācijas valsts programmas. 
Drošumspēja.” 
 
Kā pēc skalas 0-10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu LRā attiecībā uz dualitāti  
Sociālā drošība, 0 – Vārīgums, 10 ? 
 
Kā Jūs piedalāties sociālās drošības uzlabošanā?  
 
Vai Jūs varat ietekmēt savas valsts iedzīvotāju sociālo drošību un labklājību? 
 

http://www.latvijasrepublika.info/
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Kā Jūs varat veicināt emigrējušo pamatiedzīvotāju atgriešanos tēvzemē? 
 
Kādu pozīciju Jūs varat pildīt Tautas rehabilitācijas valsts programmās? 
 
Vai Jūs interesētu lai katrs valsts pastāvīgais iedzīvotājs saņemtu valsts ikmēneša izmaksu kas 
nodrošina iztikas minimumu, bez kāda darba ieguldījuma? Un labklājību nodrošinošu algu jau pēc 
vienas darba dienas nedēļā? 
 
“4. stars       Tautas naudas sistēma -  Augļotāju naudas sistēma  
 
Latvijas Bankas komercdarbības funkciju atjaunošana atbilstoši brīvvalstij, Nacionālās valūtas (Lati) drukas 
atjaunošana Latvijas Republikas teritorijā. Bretton Wood 2 starptautiska vienošanās.” 
 
Kā pēc skalas 0-10 novērtēsiet patreizējo valsts iekārtu LRā attiecībā uz dualitāti  
Tautas naudas sistēma, 0 – Augļotāju naudas sistēma , 10 ? 
 
Vai Jūs varat veidot cilvēku darba augļu apmaiņas līdzekli, kuru pārvalda šo darba augļu radītāji, nevis 
augļotaji, kā tas ir šobrīd? 
 
Vai Jūs varat veicināt nāciju naudas vienības balansejošu līgumu procesu, piem. iespējams Bretton 
Wood 2 starptautisku vienošanos? 
 
 
5. stars       Tauta aizsargāta no pasaules -  Tauta upuris pasaulē 
Turpniet improvizēt atbildes līdzīgi iepriekšējiem punktiem, pats/-i 
 
 Militārās un korporatīvās  aizsardzības josla Latvijas tautai. Komunikācijas un līgumi ar militārajām un 
globālajām varas struktūrām.  
 
6. stars       Balanss starp stariem  -  Disbalanss 
 
 Miers, harmonija un balanss. Balanss starp iekšējo un ārējo. Harmonija slēpjas mierā ar sevi un citiem, paš-
pietiekamībā un kopībā, kā arī lietu izpratnē, kur bailes, manipulācijas un meli paliek aiz filtra 
 
7.stars       Dzīve - Nedzīve 
 
Auglība. Dzīvības fizioloģija. Dzīvās vides aizsardzība. Daba. Dzīve dabā. Eksistenciālo draudu 
apzināšana. LR Tautas veselība un pastāvēšana. Demogrāfiskais uzplaukums  
 
8. stars       Nacionālā identitāte – Anonymus 
 
Kultūru līga. Nacionālais Kodekss. Apzināta Identitāte.  Etnoģenēze. Latviešu kultūra ir visu Latvijā dzīvojošo 
patstāvīgo etnisko grupu margrietiņas centrs.  
 
 9. stars      Tautas zeme un ražošana – Anonymus zeme un ražošana  
 
LR zemes un īpašumu, rūpniecības un ražošanas nozaru inventarizācija un izmantošana Tautas interesēs. LR 
bazāli paš-nodrošinošs iekšējais tirgus un darba tirgus. Pamatiedzīvotāju tiesības 
 
10. stars      Enerģētika uzlabo dzīvi – funkcionē neapmierinoši 
 
Vidi saudzējoša moderna enerģētika, kas Tautas interesēs atbildīgi izmanto dabas resursus, garantējot to 
pietiekamību nākamajām paaudzēm 
 
11. stars      Zinātāja izglītība – apjucinoša, iesprostojoša izglītība 
 
Tautas Izglītības programmas, kas veicina bagātu garīgo pasauli un nodrošina materiālo vērtību pārpilnību, 
plaukstošu tautsaimniecību un izdevīgu ārējo tirgu. Latviskā dzīvesziņa ir dzīvesveids kas caurstrāvo Tautas vidi. 
 
  12. stars      Tauta  savienota -  Indivīds nav kontaktā ar Tautu 
 
Tautas Atvērtā Avota Sistēma. Vēsturiski pastāvēja caur 800 Latviešu Biedrības filiālēm visā Latvijas teritorijā 
– vēl pirms telefona  un IT - atjaunojamas.  Ieinteresētie Latvijas iedzīvotāji var datorprogrammā reģistrēties 
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klasificējot savu pieredzi un savus ieteikumus valsts sistēmas uzlabošanai un sargāšanai.  Tautas Mēdiji. 
 
 13. stars      Tauta kontrolē un pārvalda – Tauta ir kontrolēta un pārvaldīta 
 
LR Tautas kontrole pār varas institūcijām. Struktūra, kas sargā LR Tautas intereses, pamatprincipus un 
mērķus, pārbauda Mēdiju, Valsts Kontroles, Saeimas utt darbu, reāli nodrošinot lai "Latvijas valsts suverēnā vara 
pieder Latvijas tautai".  
 
14. stars      Mīlēts un Mīlošs -  Nemīlēts un nemīlošs 
 
Mīlestība - pret Zemi un Tautu/ām. Es sevi/Tevi/Jūs/pasauli mīlu tā kā zāle aug... un 
mana/Tava/Jūsu/pasaules mīlestība pilda mani.  Dievs, Laima, Māra. Vienīgi Tautu mīlošajiem ir iespēja 
lemt, vadīt un kontrolēt. 
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3. anketas daļa. Indivīda kontrakts ar Tautu. 
 

Jāizveido sava veida zvērests/galvojums (potenciālā pretendenta, uz vietu varas institūcijā, ar 

Latviešu Tautu – pamatiedzīvotājiem/senpilsoņiem) 
 

……………pievienojiet atsevišķu/-as lapu/-as………………… 

 

Iedvesmai daži no Romas likumdošanas variantiem, bet ieteicam veidot pašam 
savu ar senākiem un varenākiem jēdzieniem 

Senais Hipokrāta zvērests paredzēja medicīnas zināšanas nodot tikai ļoti šauram lokam, galvenokārt 

ģimenei.
[2][3]     http://lv.wikipedia.org/wiki/Hipokr%C4%81ta_zv%C4%93rests 

"Zvēru pie Apollona - dziedinātāja, pie Asklēpija, Higiejas un Panakejas, un pie visiem dieviem un dievietēm, 

piesaucot tos par lieciniekiem, ka pildīšu šo zvērestu un rakstisko vienošanos atbilstoši savām spējām un 

saprašanai: izturēšos pret to, kurš man iemācīja šo prasmi, tāpat kā pret saviem vecākiem, dalīšos ar viņu iztikā 

un, ja viņš būs nonācis trūkumā, došu viņam daļu no tā, kas man pieder; izturēšos pret viņa pēcnācējiem kā pret 

saviem brāļiem un mācīšu viņiem šo prasmi, ja viņi gribēs to apgūt, bez atlīdzības un rakstiskas vienošanās; 

nodošu priekšrakstus, mutiskas pamācības un visas pārējās zinības saviem un sava skolotāja dēliem, kā arī 

mācekļiem, kurus saskaņā ar ārstēšanas mākslas likumu saista rakstiska vienošanās un zvērests, taču citam 

nevienam. 

Atbilstoši savām spējām un saprašanai nozīmēšu slimniekiem tādu ārstniecisko uzturu un dzīves veidu, kas 

nāks viņiem par labu, un nepieļaušu, ka ar to viņiem tiek nodarīts kaitējums un pārestība. 

Nedošu nevienam nāvējošas zāles, ja man to lūgs, un neizteikšu šādu ierosinājumu. Tāpat es nedošu nevienai 

sievietei augļa nomirdināšanas līdzekli. Es neatkāpšos no šķīstības un svētbijības nedz savā dzīvē, nedz veicot 

sava amata pienākumus. Negriezīšu slimniekus, kas cieš no akmeņiem, bet atstāšu šo darbu tiem, kas ar to 

nodarbojas. 

Lai kurā mājā es ieiešu, es tajā ieiešu, lai palīdzētu slimniekiem, izvairoties nodarīt jebkādu tīšu pārestību un 

kaitniecību, it sevišķi atturoties no baudkāres apmierināšanas ar sievietēm un vīriešiem, kā brīviem, tā vergiem. 

Ja ārstēšanas laikā vai arī tad, kad neveicu ārsta pienākumus, es redzēšu vai dzirdēšu par cilvēku dzīvi ko tādu, 

ko nekad nedrīkst izpaust ārpus mājas sienām, es klusēšu, uzskatīdams, ka par to runāt neklājas. 

Ja es pildu un nepārkāpju šo zvērestu, lai man ļauts gūt panākumus gan dzīvē, gan amata mākslā un iemantot 

mūžīgu cieņu visu cilvēku vidū. Bet, ja es to laužu vai nepatiesi zvēru, - lai notiek pretējais." 

Latvijas Universitātes versija [izmainīt šo sadaļu] 

"Es (vārds, uzvārds), saņemot ārsta diplomu, Latvijas tautai svinīgi solu un ar parakstu apliecinu, ka visu savu 

dzīvi pēc labākās sirdsapziņas nesavtīgi un uzticīgi kalpošu slimajam cilvēkam un tautas veselībai, sekmēšu 

sabiedrības un vides atveseļošanu. 

Solos saglabāt dziļu cieņu pret ikvienu cilvēku, cilvēci, dzīvību un cilvēcību. Manu tiešo ārsta darbību 

neiespaidos politiski, nacionāli, reliģiski un sociāli motīvi. 

Solos nenodarīt ļaunumu cietējiem, stingri ievērot medicīnas ētikas principus un glabāt ārsta noslēpumu. 

Solos nemitīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmi, sekmēt praktiskās un zinātniskās medicīnas izaugsmi. 

Apsolu cienīt savus kolēģus un lūgt viņu palīdzību, ja tas nepieciešams slimniekam. Tāpat solos, ievērojot savas 

kompetences robežas, palīdzēt kolēģiem, kuriem mans padoms varētu būt noderīgs. 

Apzinos atbildību, kas man uzticēta ne tikai valsts un likuma, bet arī tautas un nākamo paaudžu priekšā." 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Hipokr%C4%81ta_zv%C4%93rests#cite_note-1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Hipokr%C4%81ta_zv%C4%93rests#cite_note-1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Hipokr%C4%81ta_zv%C4%93rests
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipokr%C4%81ta_zv%C4%93rests&action=edit&section=3
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Karavīra zvēsrestā izmaiņas (daži gadi atpakaļ) kur tas vairs netiek dots Tautai, bet gan valdībai 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=66546 

 

 

 

Paraksts  +   asins piliens ar īkšķa nospiedumu 
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