
 

 

Pieteikums tiesā 

Fiziskās personas maksātnespējas pieteikums ir iesniedzams 

tiesā pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas. Piekritīgo tiesu 

var atrast šeit: https://www.tiesas.lv/tiesas/meklet. 

Maksātnespējas procesa pieteikumam pievieno dokumentus, 

kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu samaksu 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā, fiziskās personas 

maksātnespējas procesa depozīta samaksu un apstākļus, uz 

kuriem pieteikums pamatots. 
Civilprocesa likuma 363.23 panta otrā daļa 

Valsts nodevu 70 euro apmērā fiziskajai personai jāiemaksā, 

pārskaitot uz attiecīgo Valsts kases kontu pirms 

maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, kā iemaksas mērķi 

norādot informāciju maksātnespējas pieteikuma 

identificēšanai (https://tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem).  

Maksātnespējas pieteikumam pievieno valsts nodevas 

samaksu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā 

maksātnespējas pieteikums tiks atstāts bez virzības. 

Papildus tiesas izdevumiem fiziskās personas maksātnespējas 

procesa piemērošanas priekšnoteikums ir fiziskās personas 

maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo 

mēnešalgu apmērā (t.i., 860 euro) Maksātnespējas 

administrācijas deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē: 

http://www.mna.gov.lv/lv/rekviziti/. 

Civilprocesa likuma 363.23 panta otrās daļas 2.punkts un Maksātnespējas 
likuma 129.panta otrā daļa 

Maksātnespējas procesa depozīts veicina tādu 

maksātnespējas procesu uzsākšanu, kuros ir iespējams īstenot 

Maksātnespējas likuma 5.pantā ietverto fiziskās personas 

maksātnespējas procesa mērķi – pēc iespējas pilnīgāk 

apmierināt kreditoru prasījumus no parādnieka mantas un dot 

iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami 

visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām 

saistībām un atjaunot maksātspēju. Maksātnespējas procesa 

depozīts izmantojams, lai segtu maksātnespējas procesa 

administratora atlīdzību. 

Maksātnespējas likuma 171.panta pirmā daļa 

Tiesa pasludina fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja 

tā konstatē, ka parādniekam ir iepriekš minētā 

maksātnespējas procesa pazīme un pēdējo 10 gadu laikā nav 

pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, kura 

ietvaros dzēstas saistības, un iesniedzējs ir samaksājis valsts 

nodevu par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu 

un maksātnespējas procesa depozītu. 

Civilprocesa likuma 363.23 panta otrā daļa 

 

 

 

 

Fiziskas personas maksātnespējas subjekts 

Parādniekam – Latvijas Republikas nodokļu maksātājam – 

var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, 

ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas 

procesa pazīmēm:  

✓ personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām 

iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā 

pārsniedz 5 000 euro  

✓ sakarā ar pierādāmiem apstākļiem personai nebūs 

iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš 

iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 

10 000 euro.  

Maksātnespējas likuma 127.pants 

Fiziskās personas maksātnespējas procesu var piemērot 

tikai tādai personai, uz kuru neattiecas kāds no 

Maksātnespējas likuma 130. pantā noteiktajiem 

ierobežojumiem un kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir 

bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs.  

Nodokļu likumos fiziskā persona tiks uzskatīta par 

rezidentu (iekšzemes nodokļu maksātāju), ja:  

✓ šīs personas deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas 

Republikā vai  

✓ šī persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai 

ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas 

taksācijas gadā, vai  

✓ šī persona ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina 

Latvijas Republikas valdība.  
Likums “Par nodokļiem un nodevām” 14.pants 

Nodokļu maksātāja statusu apliecina Valsts ieņēmumu 

dienesta izziņa par to, ka konkrēta persona ir 

reģistrēta nodokļu maksātāja reģistrā. 

 

 

Nodokļu maksātāja piesaiste pie noteiktas valsts nozīmē 

to, ka uz personu attiecināmi konkrētas valsts 

rezidentam piemērojamie nodokļu maksāšanas 

noteikumi un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

14. panta otrās daļas 1., 2. vai 3. punkts.  

Persona, kas Latvijā nav guvusi ienākumus sešus 

mēnešus pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas 

tiesā, automātiski nodokļu likumdošanas izpratnē 

nezaudē Latvijas Republikas nodokļu maksātāja statusu 

un minētais apstāklis vien nevar būt par pamatu 

tiesnesim atteikt pieņemt pieteikumu par personas 

maksātnespējas procesa pasludināšanu.  
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Fiziskās personas  

maksātnespējas procesa ierosināšana 

https://www.tiesas.lv/tiesas/meklet
https://tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem
http://www.mna.gov.lv/lv/rekviziti/

