
Esi trūcīga vai maznodrošināta persona; 
Atrodies valsts vai pašvaldības apgādībā;
Vai pēkšņi nonācis īpašā situācijā, kad objektīvu
iemeslu dēļ nevari aizstāvēt savas tiesības? 

 

vai prasījums pret tevi ir pamatots;
vai pastāv iespēja labprātīgi vienoties par parāda atmaksu;
vai pieprasīto procentu un līgumsoda apmērs nav nesamērīgs;
un izvērtētu vai ir pamats iesniegt pieteikumu par fiziskās personas
atbrīvošanu no parādsaistībām vai fiziskās personas maksātnespējas
procesa uzsākšanu. 

Nezini kā nokārot vai sakārtot savas parādsaistības?  Tev ir tiesības
saņemt valsts apmaksāto juridisko atbalstu parāda piedziņas jautājumos,

lai juridiskās konsultācijas laikā noskaidrotu: 

https://www.mkd.gov.lv/lv/infografikas-un-video#infografika-
fiziskas-personas-maksatnespejas-process

Ar pieteikumu personai jāvēršas pie zvērināta notāra (tajā
apgabaltiesas darbības teritorijā, kur ir personas

dzīvesvieta)
Notāru vari atrast šeit: 

https://www.latvijasnotars.lv/

https://www.tm.gov.lv/lv/fiziskas-personas-atbrivosana-no-
paradsaistibam

Fiziskā persona, kurai ir finansiālas grūtības
un kura pēdējo 6 mēnešu laikā ir bijusi

Latvijas nodokļu maksātāja.

Valsts nodrošinātais juridiskais
atbalsts parāda piedziņas jautājumos

Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām
*spēkā no 2022.gada 1.janvāra

 

Fiziskās personas maksātnespējas process

ir bijusi Latvijas nodokļu maksātāja vai  deklarēta  Latvijā un 
 saņēmusi sociālos maksājumus no Latvijas valsts vai
pašvaldības budžeta (piemēram, pensiju vai pabalstu);
un tās vidējie ienākumi nav bijuši  lielāki par valstī noteikto
minimālo mēneša algu u.c.

Persona pēdējos 12 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas:

Parādsaistības, kas radušās no
patērētāju kreditēšanas līgumiem no

500 euro līdz 5000 euro.

Parādsaistības, kurām iestājies izpildes
termiņš, kopā pārsniedz 5000 euro.

Persona pēc savas dzīvesvietas iesniedz
pieteikuma rajona (pilsētas) tiesā.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība netiek
nodrošināta, lai sagatavotu pieteikumu fiziskās
personas atbrīvošanai no parādsaistībām.
Konsultāciju par pieteikuma iesniegšanu un
procesa norisi sniedz zvērināts notārs. 

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var
saņemt, lai sagatavotu pieteikumu tiesai par
fiziskās personas maksātnespējas procesa
uzsākšanu. 

https://jpa.gov.lv/valsts-nodrosinata-
juridiska-palidziba59

Juridiskās palīdzības
administrācija

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
pasts@jpa.gov.lv
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Informāciju par pieprasījuma juridiskās palīdzības
saņemšanai iesniegšanas kārtību Juridiskās

palīdzības administrācijai meklē šeit:

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību parāda piedziņas jautājumos var saņemt, ja ir strīds par parāda apmēru,
ierosināta civillieta par parāda piedziņu vai nepieciešams sagatavot pieteikumu tiesai par fiziskās personas

maksātnespējas procesa uzsākšanu.


