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Fiziskās personas maksātnespējas 
procesa uzsākšanas izmaksas 

Valsts nodeva - maksājums 70 euro apmērā. Jāiemaksā 
pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas 
www.tiesas.lv norādītajā kontā: LV55TREL1060190911200. 

1)izdevumi sludinājumu ievietošanai, izsoļu 
organizēšanai, norēķinu konta atvēršanai, apkalpošanai un 
slēgšanai; 
2) izdevumi par pasta korespondences nosūtīšanas 
pakalpojumiem; 
3) izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas 
vērtēšanu; 
4) izdevumi par notāra pakalpojumiem; 
5) izdevumi, kas saistīti ar fiziskās personas mantas 
uzturēšanu, ja tā ir nodota administratoram, un darījumu 
pārbaudi, kā arī mantas un darījumu apdrošināšanu. 

Valsts 
nodeva 

Izmaksas fiziskās personas 
maksātnespējas procesa laikā 

Depozīts 
 

Ar lietas 
izskatīšanu 

saistītie 
izdevumi 

Depozīts - maksājums divu minimālo mēnešalgu apmērā 
(860 euro). Jāiemaksā pirms maksātnespējas procesa 
pasludināšanas Maksātnespējas kontroles dienesta speciāli 
izveidotajā kontā: LV34TREL8190495015000. Izmantojams, 
lai segtu administratora atlīdzību un pievienotās vērtības 
nodokli, ja administrators reģistrēts pievienotās vērtības 
nodokļa maksātāju reģistrā (Maksātnespējas likuma 129. 
panta trešā daļa). 

Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi - maksājums 
4,70 euro apmērā. 
Jāiemaksā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas 
www.tiesas.lv norādītajā kontā: LV55TREL1060190911200. 

Kas notiek ar depozītu, ja maksātnespējas 
procesu neuzsāk? 
Atmaksā uz parādnieka iesnieguma pamata, ja: 
- maksātnespējas process netiek pasludināts; 
- maksātnespējas procesa pieteikums bijis 
atstāts bez virzības un ir beidzies norādīto 
trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav 
novērsti; 
- tiesa pieņēmusi lēmumu par atteikšanos 
pieņemt pieteikumu. 

Kas notiek ar valsts nodevu, ja 
maksātnespējas procesu neuzsāk? 
Atmaksā uz pieteikuma pamata, ja: 
- tiesa atsakās pieņemt pieteikumu (parādnieks 
nav fiziskās personas maksātnespējas procesa 
subjekts 
- parādnieks nav iemaksājis fiziskās personas 
maksātnespējas procesa depozītu. 

Kas notiek ar minētajiem izdevumiem, ja 
maksātnespējas procesu neuzsāk? 
Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu 
atmaksāšana maksātnespējas procesa lietās 
nav paredzēta. 

1) uzturēšanas izdevumi; 
2) kārtējie nodokļu un nodevu maksājumi; 
3) kārtējie uzturlīdzekļu maksājumi; 
4) likumiskie maksājumi un maksājumi, kas izriet no tiem 
līgumiem, kuri tiek turpināti vai šajā likumā noteiktajā 
kārtībā noslēgti pēc fiziskās personas maksātnespējas 
procesa pasludināšanas (piemēram, administratīvie sodi, 
īres maksa, maksa par komunālajiem pakalpojumiem 
utt.); 
5) izdevumi, kas saistīti ar trešajām personām piederošās 
mantas uzturēšanu līdz tās nodošanai šīm personām. 

Tiešās 
izmaksas 

Kā tiek segtas netiešās izmaksas? 
Netiešās izmaksas sedz parādnieks no 
ienākumu daļas (divām trešdaļām parādnieka 
ienākumu, ko parādnieks maksātnespējas 
procesā ir tiesīgs paturēt sev). 

Kā tiek segtas tiešās izmaksas? 
Tiešās izmaksas aprēķina un sedz 
maksātnespējas procesa administrators no 
parādnieka mantas pārdošanas rezultātā 
iegūtajiem līdzekļiem. Ja parādniekam nav 
mantas, šīs izmaksas sedz parādnieks no 
saviem ienākumiem. 

Netiešās 
izmaksas 


