FIZISKĀS PERSONAS ATBRĪVOŠANA NO PARĀDSAISTĪBĀM
ATBRĪVOŠANAS PROCESS
1. Tu vari tikt atbrīvots no parādsaistībām, ja:
• tava parāda kopējā summa ir 500 - 5000 euro un parādsaistības izriet no patērētāja
kreditēšanas līguma;
• tev nav iespēju nokārtot šīs parādsaistības, kurām iestājies izpildes pienākums;
• tu pēdējos 12 mēnešus esi bijis Latvijas Republikas nodokļu maksātājs;
• tev pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā, un tu saņem sociālos
maksājumus no budžeta līdzekļiem (piemēram, pensija, pabalsts, atlīdzība saistībā ar
nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību);
• tavi mēneša vidējie ienākumi pēdējo 12 mēnešu laikā, neieskaitot bērnu pabalstu, nesasniedz
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas (šobrīd 500 euro) apmēru;
• tev nav kreditoru, kuru prasījums nodrošināts ar hipotēku vai komercķīlu;
• tev nav mantas ārpus Latvijas;
• tev pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz trīs mēnešus ir bijis trūcīgā vai maznodrošinātā
mājsaimniecībā esošās personas statuss;
• tu neesi reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs.
2. Tevi neatbrīvos no parādsaistībām:
• kuras radušās pēdējo triju mēnešu laikā;
• kuru segšanai novirzīti līdzekļi mazāk nekā 20 % apmērā no parāda sākotnējā apmēra;
• kurās tava atbildība ir aprobežota ar kreditoram ieķīlātu lietu.
3. Atbrīvošanu no parādsaistībām tev var piešķirt TIKAI vienu reizi mūžā!!!
4. Atbrīvošana no parādsaistībām notiek pie zvērināta notāra, kurš praktizē teritorijā, kur ir tava
deklarētā dzīvesvieta.
5. Zvērināts notārs izskaidros kādi dokumenti nepieciešami, apliecinās tavu pieteikumu atbrīvošanai
no parādsaistībām, informēs maksātnespējas reģistru, tavus kreditorus, zvērinātu tiesu izpildītāju un
sociālo dienestu, kā arī veiks citas likumā noteiktās darbības.
6. Pēc pieteikuma iesniegšanas tev IR AIZLIEGTS ņemt jaunus kredītus.
7. Zvērināts notārs tevi brīdinās par kriminālatbildību par apzināti nepatiesa pieteikuma iesniegšanu
un tev zināmu faktu un lietas apstākļu apzinātu noklusēšanu.
8. Tu vari rakstiski atsaukt savu pieteikumu 14 dienu laikā no tā iesniegšanas zvērinātam notāram.
Tavs paraksts uz pieteikuma ir jāapliecina notariāli.
9. Ja tu neatsauksi pieteikumu, tad tas tiks uzskatīts par pieņemtu un tiek apturēta izpildu lietvedība
parādu piedziņas lietās un apstājas procentu un līgumsodu pieaugums.
10. Tev ir tiesības viena mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas dienas precizēt tajā norādītās
parādsaistības.

11. Lai tu tiktu atbrīvots no parādsaistībām, Tev ir pienākums sešu mēnešu laikā no pieteikuma
iesniegšanas apgūt Nodarbinātības valsts aģentūras organizētos finanšu pratības kursus.
12. Taviem kreditoriem ir tiesības divu mēnešu laikā iesniegt zvērinātam notāram pamatotus
iebildumus pret tavu pieteikumu, kā arī precizējošu informāciju. Zvērināts notārs tevi par to informēs,
kā arī aicinās jūs tuvināt viedokļus un noslēgt vienošanos. Ja vienošanās nebūs iespējama, tad
kreditoram būs tiesības nākamo divu mēnešu laikā vērsties tiesā.
13. Ja kreditors būs iesniedzis pieteikumu tiesā, zvērināts notārs atliks pieteikuma izskatīšanu līdz
tiesas lēmuma spēkā stāšanās brīdim.
14. Zvērināts notārs pieņems lēmumu par tavu atbrīvošanu no parādsaistībām pēc tam, kad:
• konstatēs tavu atbilstību Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā
noteiktajām prasībām;
• konstatēs, ka nav neatrisinātu kreditoru iebildumu, par kuriem būtu celta prasība tiesā;
• saņems informāciju no Nodarbinātības valsts aģentūras par to, ka esi apguvis finanšu
pratības kursus.
15. Ja zvērināts notārs konstatēs, ka neesi izpildījis likumā noteiktos pienākumus, atbrīvošana no
parādsaistībām tev tiks atteikta. Parādsaistību apmēram pieskaita tās summas, kuru pieaugums
tika apturēts līdz ar pieteikuma iesniegšanu.
16. Sūdzība par zvērināta notāra nepareizu rīcību un zvērināta notāra atteikšanos izpildīt likumā
noteiktos pienākumus iesniedzama pilsētas (rajona) tiesā.
.

UZRAUDZĪBAS PROCESS
1. Pēc tam, kad zvērināts notārs būs pieņēmis lēmumu un atbrīvojis tevi no parādsaistībām, tev
joprojām saglabājas šādi pienākumi:
• turpināt pildīt visas saistības, no kurām tu neesi atbrīvots;
• triju mēnešu laikā apmeklēt sākotnējo konsultāciju sociālajā dienestā;
• uzsākt darba tiesiskās attiecības vai saimniecisko darbību, vai reģistrēties Nodarbinātības
valsts aģentūrā (ja nesaņem vecuma pensiju, neesi sasniedzis pensijas vecumu vai nepastāv
citi objektīvi iemesli).
2. Tev ir pienākums triju mēnešu laikā no lēmuma par atbrīvošanu no parādsaistībām pieņemšanas
dienas iesniegt zvērinātam notāram vienu no šādiem apliecinājumiem:
• izziņu par darba tiesiskajām attiecībām, norādot to termiņu;
• dokumentāru apliecinājumu, ka esi reģistrējies kā komersants vai saimnieciskās darbības
veicējs;
• dokumentus par darbnespēju visā triju mēnešu periodā no dienas, kad maksātnespējas
reģistrā izdarīts ieraksts par tavu atbrīvošanu no parādsaistībām;
• Nodarbinātības valsts aģentūras lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu.
3. Apliecinājumi nav jāiesniedz, ja tu saņem vecuma pensiju vai esi sasniedzis pensijas vecumu.
4. Tev ir AIZLIEGTS:

Divus gadus no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par tavu atbrīvošanu no
parādsaistībām, ņemt patēriņa kredītus (noslēgt patērētāja kreditēšanas līgumus).
5. Tiesa var ATCELT tavu atbrīvošanu no parādsaistībām, ja:
• neesi ievērojis Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumā noteiktos
pienākumus;
• pieteikumā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām esi sniedzis nepatiesas
ziņas.
6. Pieteikumu tiesā var iesniegt:
• kreditors vai cita persona, kuras tiesiskās intereses lēmums par tavu atbrīvošanu ir aizskāris;
• zvērināts notārs, ja nesaņems sociālā dienesta paziņojumu par konsultācijas apmeklējumu
vai tu neiesniegsi kādu apliecinājumiem.
7. Ja tiesa tavu atbrīvošanu no parādsaistībām atcels, visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā,
kad tika iesniegts pieteikums zvērinātam notāram, tiks atjaunotas.

