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DEPUTĀTU FINANSIĀLO INTEREŠU DEKLARĀCIJA
ATBILSTOŠI EIROPAS PARLAMENTA REGLAMENTA I PIELIKUMAM PAR

EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU RĪCĪBAS KODEKSU FINANSIĀLO INTEREŠU UN INTEREŠU KONFLIKTU JOMĀ, KAS
JĀIESNIEDZ PARLAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJAM LĪDZ PIRMĀS SESIJAS BEIGĀM PĒC IEVĒLĒŠANAS EIROPAS PARLAMENTĀ VAI

30 DIENU LAIKĀ PĒC AMATA IEŅEMŠANAS PARLAMENTĀ SASAUKUMA LAIKĀ UN 30 DIENU LAIKĀ PĒC JEBKURĀM IZMAIŅĀM

Uzvārds: Mamikins

Vārds: Andrejs

Es, apakšā parakstījies(-usies), godprātīgi un pilnībā apzinoties Reglamenta noteikumus, tostarp
tam pievienoto Deputātu rīcības kodeksu,

apliecinu norādīto.

(A) „Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu es deklarēju iepriekšējo
triju gadu laikā veikto profesionālo darbību, pirms es sāku pildīt pienākumus Parlamentā, kā arī
savu līdzdalību uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, asociāciju un jebkādu citu juridiski dibinātu
struktūru padomēs vai valdēs šajā pašā laikposmā:”

Ienākumu kategorija 2Profesionālā darbība vai līdzdalība 1

1 2 3 4

1. Žurnālistika X

2. Tūrisms X

3.     

4.     

5.     

1 Profesionālā darbība/līdzdalība pēdējo triju gadu laikā līdz pašreizējam Parlamenta sasaukumam. Deputātiem, kuri
atkārtoti un bez pārtraukuma ievēlēti uz nākamo pilnvaru periodu, ir jādeklarē sava darbība deputāta statusā minēto
triju gadu laikā.
2 Visus regulāros ienākumus, ko deputāts saņem saistībā ar katru deklarēto punktu, iekļauj vienā no šādām kategorijām:
1) no EUR 500 līdz EUR 1000 mēnesī pirms nodokļu atvilkšanas;
2) no EUR 1001 līdz EUR 5000 mēnesī pirms nodokļu atvilkšanas;
3) no EUR 5001 līdz EUR 10 000 mēnesī pirms nodokļu atvilkšanas;
4) vairāk nekā EUR 10 000 mēnesī pirms nodokļu atvilkšanas.
Ienākumus, kuri gūti citā valūtā, konvertē un deklarē euro valūtā, izmantojot maiņas kursu, kas bija spēkā deklarācijas
iesniegšanas dienā. Visus citus deklarētos ienākumus, ko deputāts saņem saistībā ar katru punktu, aprēķina par katru
gadu, dala ar divpadsmit un iekļauj vienā no iepriekš minētajām kategorijām. Ja regulārie vai cita veida ienākumi
nesasniedz 1. kategorijas maksimālo summu, proti, tie ir mazāki par EUR 500 mēnesī pirms nodokļu atvilkšanas, vai
ja deklarētā profesionālā darbība vai līdzdalība nav atalgota, kategorija nav jānorāda.
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(B) „Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Deputātu nolikuma
īstenošanas noteikumu 2. pantu es deklarēju savu algu, ko saņemu, pildot pilnvaras citā
parlamentā:”3

Pilnvaras Algas apmērs

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

(C) „Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu es deklarēju regulāru
algotu darbību, ko es veicu vienlaikus ar deputāta pienākumiem, gan algota darbinieka, gan
pašnodarbinātas personas statusā:”

Ienākumu kategorija 2Darbība

1 2 3 4

1. Rīgas pašvaldības nodibinājums, Tūrisma
attīstības birojs

X

2.     

3.     

4.     

5.     

3 Saskaņā ar Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu (OV C 159, 13.7.2009., C.1) 2. pantu ir jānorāda precīzs
algas apmērs.
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(D) „Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu es deklarēju līdzdalību
uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, asociāciju un jebkādu citu juridiski dibinātu struktūru
padomēs vai valdēs vai arī jebkādu citu darbību, ko es veicu ārpus Parlamenta par atalgojumu
vai bez tā:”

Ienākumu kategorija 2Līdzdalība vai darbība

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

(E) „Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta e) apakšpunktu es deklarēju savu gadījuma
rakstura algotu darbību ārpus Parlamenta (cita starpā literāro darbību, lekciju lasīšanu vai
eksperta darbu), ja kalendārajā gadā kopējais atalgojums pārsniedz EUR 5000:”

Ienākumu kategorija 2Gadījuma rakstura darbība, ja kalendārajā
gadā kopējais atalgojums pārsniedz EUR 5000

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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(F) „Saskaņā ar Rīcības kodeksa 4. panta 2. punkta f) apakšpunktu es deklarēju savu līdzdalību
uzņēmumā vai partnerību, ja ir iespējama ietekme uz rīcībpolitiku vai ja šī līdzdalība man ļauj
būtiski ietekmēt attiecīgās struktūras darījumus:”

Ienākumu kategorija 2Līdzdalība vai
partnerība ar
iespējamu ietekmi uz
rīcībpolitiku

Līdzdalība, kura dot
būtisku ietekmi

1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

(G) Es deklarēju finansiālu palīdzību vai palīdzību, nodrošinot darbiniekus vai materiālos
līdzekļus, ko saistībā ar savu politisko darbību papildus Parlamenta piešķirtajiem līdzekļiem esmu
saņēmis(–usi) no trešām personām, norādot šīs trešās personas:

1. finansiāls atbalsts:

(*) piešķīrējs

2. personāla
nodrošinājums:

(*) piešķīrējs

3. materiālo līdzekļu
nodrošinājums:

(*) piešķīrējs

(*) Trešā(–s) persona(–as), norādot to/tās.

(H) Es deklarēju citas finansiālās intereses, kas varētu ietekmēt manu pienākumu pildīšanu:

Finansiālās intereses:

1.

2.

3.
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(I) Cita papildinformācija, ko es vēlos sniegt:

Datums: 10/06/2014 Paraksts:
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PAR ŠAJĀ DEKLARĀCIJĀ SNIEGTAJIEM APLIECINĀJUMIEM IR PERSONISKI ATBILDĪGS TIKAI
PATS DEPUTĀTS, UN SASKAŅĀ AR EIROPAS PARLAMENTA DEPUTĀTU RĪCĪBAS KODEKSA

4. PANTU TIE IR JĀATJAUNINA IKREIZ, KAD DEPUTĀTA SITUĀCIJA IR MAINĪJUSIES.

Šo apliecinājumu publicēs Parlamenta mājaslapā.

JĀNOSŪTA UZ ŠĀDU E-PASTA ADRESI: Administration-Deputes@europarl.europa.eu

PARAKSTĪTU ORIĢINĀLU NOSŪTIET UZ ŠĀDU ADRESI:

EUROPEAN PARLIAMENT
Members’ Administration Unit4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Juridisks paziņojums: Deputātu administrācijas nodaļa ir datu kontrolieris atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 45/2001
(OV L8, 12.1.2001., 1. lpp.) un Prezidija 2005. gada 22. jūnija lēmumam, ar ko šos noteikumus īsteno (OV C308,
6.12.2005., 1. lpp.).


