
PATI PERSONA
(Fiziskās personas atbrīvošanas no 

parādsaistībām likuma 5.pants)

fiziskā persona:
kura atbilst vienai no šādām pazīmēm:

• tā pēdējos divpadsmit mēnešus ir bijusi Latvijas 
Republikas nodokļu maksātājs, 

• tai pēdējos divpadsmit mēnešus ir bijusi 
deklarētā dzīvesvieta Latvijas Republikā un tā 
saņem sociālos maksājumus no Latvijas 
Republikas valsts vai pašvaldības budžeta 
līdzekļiem;

• kuras vidējie ienākumi mēnesī (neskaitot tās 
summas, uz kurām atbilstoši Civilprocesa likumam 
nevar vērst piedziņu) pēdējo divpadsmit mēnešu 
laikā nesasniedza valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 
ietvaros pieteikuma par fiziskās personas 
atbrīvošanu no parādsaistībām iesniegšanas 
dienā;

• kurai nav kreditoru, kuru prasījuma tiesības pret 
parādnieku ir nodrošinātas ar komercķīlu, 
zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu 
hipotēku uz parādnieka vai trešās personas 
mantu;

• kurai nav parādsaistības vai aktīvi ārpus Latvijas 
Republikas;

• kurai pēdējā gada laikā pirms pieteikuma par 
fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām 
iesniegšanas vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas statuss.

   Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām 
nav piemērojama Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra vestajos reģistros reģistrētam subjektam 
vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju 
reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējam 
reģistrētai personai, kurai ir sociālo maksājumu 
saistības par nodarbinātajām personām.

PARĀDSAISTĪBAS
(Fiziskās personas atbrīvošanas no 

parādsaistībām likuma 6.pants)

• "Parādsaistības" - tādas saistības, kuras jau ir 
pienākums izpildīt, piemēram, ir iestājies 
atmaksas termiņš.

• Apmērs: pārsniedz divas valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā 
darba laika ietvaros, bet nepārsniedz 5000 euro.

• Veids: parādsaistības, kuras ir radušās no 
patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma izpratnē, izņemot:

› kas radušās, noslēdzot patērētāja kreditēšanas 
līgumu, ar kuru kredīta devēja glabāšanā kā 
nodrošinājums nodota kāda lieta un saskaņā ar 
kuru patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar 
ieķīlāto lietu;

› kas radušās pēdējo trīs mēnešu laikā pirms 
pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no 
parādsaistībām iesniegšanas;

› kuru pamatparāda apmērs pieteikuma par 
fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām 
iesniegšanas dienā sastāda vismaz 80 procentus 
no attiecīgās parādsaistības sākotnējā saistību 
apmēra kopumā.

 LIKUMS PAR FIZISKĀS PERSONAS
ATBRĪVOŠANU NO PARĀDSAISTĪBĀM

          Šobrīd jauno likumu ir atbalstījis Ministru kabinets, bet tas būs vēl jāpieņem Saeimai.

KAS VAR TIKT ATBRĪVOTS NO PARĀDSAISTĪBĀM?



KĀ NOTIEK PERSONAS ATBRĪVOŠANA
NO PARĀDSAISTĪBĀM?

Kas jādara, lai no parāda atbrīvotu?

• Fiziskā persona aizpilda veidlapu. Veidlapa būs 
pieejama Fiziskās personas atbrīvošanas no 
parādsaistībām likuma pielikumā.

• Ar veidlapu vēršas pie zvērināta notāra 
(Tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, 
kur ir parādnieka deklarētā  
dzīvesvieta, bet, ja tādas   
nav, – dzīvesvieta).

Kas notiek pēc pieteikuma iesniegšanas?

• Jaunas saistības uzņemties nedrīkst un jātuprina 
pildīt tās, kuras nav iekļautas pieteikumā.

• Zvērināts notārs pārbauda, vai   
pieteikumu ir pamats pieņemt.

• Ja pieteikums ir pieņemts, parādniekam 
ir 14 dienas tā atsaukšanai. Ja neatsauc 
- pieteikums ir  pieņemts un vairs  
nav atsaucams.

Kas notiek, ja fiziskā persona ir atbrīvota 
no parādsaistībām?

• Sākas divu gadu "monitoringa periods", kuru 
laikā fiziskai personai ir pienākums:

› turpināt segt parādsaistības, no kurām 
parādnieks nav atbrīvots, un kārtējās saistības;

› trīs mēnešu laikā apmeklēt sākotnējo 
konsultāciju sociālajā dienestā, lai pārrunātu 
savas situācijas uzlabošanai veicamos 
pasākumus;

› divus gadus regulāri, bet ne retāk kā reizi 
ceturksnī apmeklēt konsultācijas sociālajā 
dienestā, lai pārrunātu savas situācijas 
uzlabošanai veicamos pasākumus;

› ja nav darba tiesiskajās vai tām līdzvērtīgās 
attiecībās vai neveic patstāvīgu saimniecisko 
darbību, nekavējoties jāuzsāk darba tiesiskās 
attiecības, patstāvīgu saimniecisko darbību vai 
jāreģistrējas Nodarbinātības valsts aģentūrā (par 
šī pienākuma izpildi parādniekam ir pienākums 
trīs mēnešu laikā informēt zvērinātu notāru).

• Šajā laikā gan fiziskai personai, gan kredīta 
devējam aizliegts savstarpēji noslēgt patērētāja 
kreditēšanas līgumus.

• Ja pienākumi vai aizliegums netiek ievērots - divu 
gadu laikā tiesa fiziskās personas atbrīvošanu no 
parādsaistībām var atcelt!

Kādi var būt lēmumi?

• Lēmumu par parādnieka atbrīvošanu no 
parādsaistībām pieņam zvērināts notārs.

• Parādnieku atbrīvo no parādsaistībām - ja 
parādnieks ir pildījis savus pienākumus (apguvis 
finanšu pratības kursus un turpinājis pildīt 
saistības, kas nav iekļautas pieteikumā), nav 
palikuši kreditoru iebildumi un nav citi šķēršļi 
(piemēram, pieteikums ir iesniegts negodprātīgi).

• Parādnieku neatbrīvo no parādsaistībām - ja nav 
pildīti pienākumi vai ir citi šķēršļi.

Kas notiek pēc pieteikuma pieņemšanas?

• Parādniekam 6 mēnešu laikā jāapgūst finanšu 
pratības kursi. Kursus nodrošina Nodarbinātības 
valsts aģentūra e - vidē. 

• Kreditoriem ir tiesības izteikt 
iebildumus. Ja tādi izteikti - 
zvērināts notārs cenšas 
atrisināt domstarpības starp 
parādnieku un kreditoru.

Atbrīvošanu no parādsaistībām var izmantot tikai VIENU reizi un fiziskās personas
maksātnespējas procesu - pēc 10 gadiem.


