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Mantiskā stāvokļa deklarēšanas statistika 
 

Deklarāciju skaits 

 

 

 Kopumā iesniegtas 131 992 deklarācijas, tai skaitā: 
• 130 995 deklarācijas par personām, kurām bija pienākums iesniegt 

deklarāciju; 

• 278 deklarācijas par nepilngadīgu vai rīcībnespējīgu personu; 

• 719 deklarācijas brīvprātīgi. 

 122 deklarācijās iedzīvotāji norādīja iepriekš nedeklarētus ienākumus 

kopumā 4,66 milj. latu apmērā: 
• aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 702,05 tūkst. latu; 

• uz 01.03.2013. samaksāts – 686,46 tūkst. latu. 

 125 personas norādījušas, ka ir patiesā labuma guvēji no citai personai 
piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu 
instrumentiem. 

 

Nekustamais īpašums ārvalstīs 

 

 

 Kopumā 4 193 personas norādījušas, ka viņām ārvalstīs īpašumā vai 
kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļās; 

 Kopumā personas norādījušas, ka viņu īpašumā vai kopīpašumā ārvalstīs 
ir 5 526 nekustamie īpašumi vai to daļas. 

 TOP 5 valstis, kurās atrodas deklarētie ārvalstīs esošie īpašumi vai to 

daļas: 
1.  Krievija – 2 051 nekustamais īpašums  
2.  Bulgārija – 730 nekustamie īpašumi 
3.  Ukraina – 577 nekustamie īpašumi 
4.  Baltkrievija – 545 nekustamie īpašumi 
5.  Lietuva – 299 nekustamie īpašumi 

 TOP 5 ārvalstīs deklarēto īpašumu vai to daļu skaits vienai personai: 
1. 33 nekustamie īpašumi vai tā daļas 
2. 21 nekustamais īpašums vai tā daļas 
3. 19 nekustamie īpašumi vai tā daļas 
4. 15 nekustamie īpašumi vai tā daļas  
5. 13 nekustamie īpašumi vai tā daļas 

 

Latvijā zemesgrāmatā nereģistrētie īpašumi (bija jādeklarē, ja vērtība bija vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 17 974 personas norādījušas, ka viņām Latvijā īpašumā vai 
kopīpašumā ir 23 690 nekustamie īpašumi vai to daļas; 

 Kopējā deklarētā nekustamo īpašumu vai to daļu iegādes vērtība ir 

800,35 milj. Ls.  
 

! Mantiskā stāvokļa deklarācijas 2.sadaļā (Latvijā īpašumā vai kopīpašumā esošais 

nekustamais īpašums un tā daļas, īpašuma tiesības uz kurām nav nostiprinātas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) fiziskās personas ir deklarējušas ne tikai 

zemesgrāmatā neierakstītus nekustamos īpašumus, bet arī tādus, kuru īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tādus īpašumus, kuru iegādes 

vērtība ir zem 10 000 latu. 
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Ārvalstīs īpašumā esošie transportlīdzekļi 

 

 

 Kopumā 1 019 personas norādījušas, ka viņām ārvalstīs īpašumā vai 
kopīpašumā ir 1 306 transportlīdzekļi, tai skaitā: 
• 1 122 vieglās automašīnas, 

• 47 motocikli, 

• 31 kravas automašīna, 

• 15 traktori, 

• 11 auto piekabes, 

• 10 jahtas, 

• citi (gaisa balons, piepūšamā laiva, laivas, sniega un ūdens motocikli) 

 Visvairāk ārvalstīs reģistrēto transportlīdzekļu skaits vienai personai – 35 
transportlīdzekļi.  

 

 

Latvijā īpašumā esošās kapitāla daļas (bija jādeklarē, ja vērtība bija vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 13 069 personas norādījušas, ka viņām īpašumā ir kapitāla 
daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, ieguldījuma 
daļas, pajas, akcijas), kuru kopējā iegādes vērtība ir 1,38 mljrd.latu; 

 TOP 3 deklarētie kapitāla daļu veidi: 
1. pamatkapitāla daļas – 6 184 personas 
2. kapitāla daļas – 3 960 personas 
3. akcijas – 1 997 personas 

 TOP 3 deklarētās Latvijā īpašumā esošās kapitāla daļas pēc to kopējās 

iegādes vērtības vienai personai: 
1. 64,95 milj. latu 
2. 37,28 milj. latu 
3. 28,43 milj. latu 

 
 

Ārvalstīs īpašumā esošās kapitāla daļas  

 

 

 Kopumā 2 825 personas norādījušas, ka viņām ārvalstīs īpašumā ir 
kapitāla daļas (piemēram, kapitāla vērtspapīri, pamatkapitāla daļas, 
ieguldījuma daļas, pajas, akcijas), kuru kopējā iegādes vērtība ir 272,3 

milj. latu; 
 TOP 3 deklarētie kapitāla daļu veidi: 

1. akcijas – 1 084 personas 
2. pamatkapitāla daļas – 815 personas 
3. kapitāla daļas – 617 personas 

 TOP 3 deklarētās ārvalstīs piederošās kapitāla daļas pēc to kopējās 

iegādes vērtības vienai personai: 
1. 19,39 milj. latu 
2. 15,82 milj. latu 
3. 15,54 milj. latu 
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Latvijā un ārvalstīs īpašumā esošie finanšu instrumenti (Latvijā īpašumā esošie 

finanšu instrumenti bija jādeklarē, ja vērtība bija vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 2 629 personas norādījušas, ka viņām Latvijā īpašumā ir finanšu 
instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība ir 145,21 milj. latu; 

 TOP 3 deklarētie Latvijā īpašumā esošie finanšu instrumenti pēc to 

kopējās iegādes vērtības vienai personai: 
1. 6,41 milj. latu 
2. 4,67 milj. latu 
3. 4,49 milj. latu 

 Kopumā 679 personas norādījušas, ka viņām ārvalstīs īpašumā ir finanšu 
instrumenti, kuru iegādes vērtība ir 55,56 milj.latu.; 

 TOP 3 deklarētie ārvalstīs īpašumā esošie finanšu instrumenti pēc to 

iegādes vērtības vienai personai: 
1. 4,22 milj. latu 
2. 2,67 milj. latu 
3. 1,92 milj. latu 

 

 

Lietas vai lietu kopība (bija jādeklarē, ja vērtība bija vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 4 058 personas norādījušas, ka viņām ir cits īpašums (lietas vai 
lietu kopība) Latvijā vai ārvalstīs, kas nebija minēta deklarācijas sadaļās un 
kuru kopējā iegādes vērtība ir 736,56 milj. latu; 

 TOP 3 norādītās lietas vai lietu kopības: 
1. gleznas - 1338 personas 
2. dārglietas - 665 personas 
3. monētu kolekcijas - 305 personas 

 

 

Uzkrājumi pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā (bija jādeklarē, ja uzkrājumi bija 

vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 8 751 persona norādījusi, ka viņai ir uzkrājumi pensiju fondos un 
dzīvības apdrošināšanā; 

 Kopumā deklarēti uzkrājumi pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā 
76,97 milj. latu apmērā; 

 TOP 5 deklarētās kopējās uzkrājumu summas vienai personai (iekavās 

personas vecuma grupa): 
1. 2,19 milj.latu (60 gadi un vairāk) 
2. 1,55 milj.latu (60 gadi un vairāk) 
3. 0,86 milj.latu (60 gadi un vairāk) 
4. 0,56 milj.latu (30 – 40 gadi) 
5. 0,56 milj.latu (50 – 60 gadi) 
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Skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi (bija jādeklarē, ja kopumā bija virs 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 46 336 personas norādījušas, ka viņām ir skaidras un 
bezskaidras naudas uzkrājumi 2,29 mljrd. latu apmērā; 

 Skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi norādīti 31 valūtā;  
 14 872 personas uzrādījušas skaidras naudas uzkrājumus 256,7 milj. latu 

apmērā;  
 4 709 personas uzrādījušas skaidras naudas uzkrājumus virs 10 000 latu 

(personām bija pienākums naudu, kas pārsniedza 10 000 latu, iemaksāt 
kredītiestādes kontā); 

 TOP 15 deklarētie skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi 

sadalījumā pa valūtu veidiem (sarindoti pēc pārrēķinātās vērtības 
latos),: 

 
Nr. 

Valūtas 

kods 

Valūtas 

nosaukums 

Uzkrājumu 

summa 

Uzkrājumu 

summa, Ls 

1.   EUR Eiro 1 631 719 663,40 1 146 779 106,32 

2.   LVL Latvijas lats 813 852 277,95 813 852 277,95 

3.   USD ASV dolārs 456 423 200,44 248 294 221,04 

4.   GBP Lielbritānijas 
sterliņu mārciņa 

22 246 369,02 18 686 949,98 

5.   AUD Austrālijas dolārs 28 188 745,96 15 475 621,53 

6.   NOK Norvēģijas krona 146 183 700,89 13 200 388,19 

7.   CHF Šveices franks 19 928 254,84 11 498 603,04 

8.   RUB  Krievijas rublis 500 469 638,30 8 507 983,85 

9.   SEK Zviedrijas krona 33 050 950,17 2 597 804,68 

10.   CAD Kanādas dolārs 4 807 486,61 2 552 775,39 

11.   HKD Honkongas dolārs 15 610 134,40 1 091 148,39 

12.   DKK Dānijas krona 9 465 633,77 894 502,39 

13.   ILS Izraēlas šekelis 5 664 436,70 810 014,45 

14.   PLN Polijas zlots 4 272 031,28 683 525,00 

15.   LTL  Lietuvas lits 2 717 425,34 554 354,77 
 

  

 TOP 5 deklarētie skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi vienai 

personai (pārrēķināti latos): 
1. 58,52 milj.latu 
2. 57,49 milj.latu 
3. 24,66 milj.latu 
4. 21,36 milj.latu 
5. 17,65 milj.latu 
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Latvijā vai ārvalstīs neatmaksātie aizņēmumi un citas parādsaistības (bija jādeklarē, 

ja summa bija vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 77 677 personas norādījušas, ka viņām ir aizņēmumi un citas 
parādsaistības virs 10 000 latu; 

 Kopumā deklarēti aizņēmumi un citas parādsaistības 5,43 mljrd.latu 

apmērā; 
 TOP 5 lielākās deklarētās aizņēmumu un citu parādsaistību 

kopsummas vienai personai: 
1. 142,04 milj.latu  
2. 42,01 milj.latu  
3. 35,80 milj.latu  
4. 35,27 milj.latu  
5. 34,64 milj.latu 

 TOP 5 visvairāk deklarēto aizņēmumu un citu parādsaistību skaits 

vienai personai: 
1. 50 aizņēmumi – viena persona 
2. 34 aizņēmumi – viena persona 
3. 29 aizņēmumi – viena persona 
4. 25 aizņēmumi – divas personas 
5. 24 aizņēmumi – divas personas 

 

 

Latvijā vai ārvalstīs izsniegti aizdevumi un citi prasījumi (bija jādeklarē, ja summa 

bija vismaz 10 000 latu) 

 

 

 Kopumā 22 648 personas norādījušas, ka izsniegušas aizdevumus vai ir citi 
prasījumi virs 10 000 latu; 

 Kopumā deklarēti aizdevumi un citi prasījumi 8,63 mljrd.latu apmērā; 
 TOP 3 lielākās deklarētās aizdevumu un citu prasījumu kopsummas 

vienai personai: 
1. 278,39 milj.latu  
2. 142,04 milj.latu  
3. 78,34 milj.latu 
4. 52,56 milj.latu 
5. 34,02 milj.latu 

 TOP 5 visvairāk deklarēto aizdevumu un citu prasījumu skaits vienai 

personai: 
1. 66 aizdevumi – viena persona 
2. 57 aizdevumi – viena persona 
3. 46 aizdevumi – viena persona 
4. 38 aizdevumi – viena persona 
5. 36 aizdevumi – viena persona 
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Norādītā papildinformācija 

 

 

 Kopumā 9 994 personas norādījušas kādu papildinformāciju; 
 Pārsvarā personas paskaidrojušas citos punktos sniegto informāciju, 

piemēram, par aizņēmumiem, par Latvijā vai ārvalstīs īpašumā vai 
kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu. 

Administratīvā atbildība (informācija pēc stāvokļa uz 07.03.2013.) 

 

 

 pieņemti 133 lēmumi par administratīvās atbildības piemērošanu 

(pārsvarā par deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu), tai skaitā: 

• 65 gadījumos piemērots naudas sods kopumā 3035 latu apmērā;  
• 68 gadījumos izteikts mutvārdu brīdinājums. 

 

 


