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Business Against Shadow Economy (BASE) ir nevalstiska biedrība, kas
dibināta 2015.gada 3.novembrī un kas apvieno valsts pārvaldes, uzņēmēju un
akadēmiskos ekspertus ar mērķi veidot kvalitatīvu un konstruktīvu piedāvājumu
ēnu ekonomikas problēmas risināšanai valstī. Par biedrības mērķiem noteikta
ilgtspējīga valsts tautsaimniecības izaugsme un godīgas, konkurētspējīgas
uzņēmējdarbības vides veidošana. BASE vēlas redzēt Latviju kā valsti ar
viszemāko ēnu ekonomikas reitingu starp Baltijas valstīm saskaņā ar ikgadējo
Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) veikto Baltijas valstu ēnu
ekonomikas indeksu, kā arī valsti ar zemāko nelegālās tirdzniecības reitingu
starp Baltijas valstīm.
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1. Kopsavilkums.
Pētījums “Par iedzīvotāju parādsaistību apjomu un to potenciālo ietekmi uz
aplokšņu algu izplatību Latvijā” (turpmāk- PĒTĪJUMS) veikts laika periodā no
2019.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 11.oktobrim, to veica biedrības BASE eksperti
Juris Stinka un Ināra Pētersone ar nodibinājuma „Krišjāņa Valdemāra Fonds”
atbalstu.
PĒTĪJUMA laikā tika analizēti normatīvie akti, kas saistīti ar fizisko personu
aizņēmumiem, iespējām kļūt par parādnieku neizpildot uzņemtās saistības, to
iespējām risināt parādsaistības, kreditoru iespējām atgūt līdzekļus, valsts
institūcijām deleģētajiem pienākumiem un tiesībām parādu atgūšanā. Tāpat tika
apzināta publiski un valsts iestāžu rīcībā pieejamā statistiskā informācija, kā arī
valsts iestāžu pēc PĒTĪJUMA autoru lūguma sagatavotā informācija par
iedzīvotāju parādsaistībām. No iegūtajiem datiem un ekspertu viedokļiem tika
izdarīti secinājumi par iedzīvotāju parādsaistību ietekmi uz aplokšņu algu
izplatību. PĒTĪJUMA ietvaros tika veiktas telefonintervijas un klātienes sarunas
ar Latvijas Bankas, Tieslietu ministrijas, Latvijas Statistikas pārvaldes, Valsts
ieņēmumu dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Uzturlīdzekļu
garantijas fonda administrācijas, Latvijas zvērināto tiesu izpildītāju padomes
pārstāvjiem, Ārpustiesas parādu izpildītāju asociācija (turpmāk- EKSPERTI), kā
arī veikta zvērināto tiesu izpildītāju aptauja.
PĒTĪJUMA ietvaros tika secināts, ka ir ļoti sarežģīti un laikietilpīgi iegūt pilnīgu
priekšstatu par iedzīvotāju parādsaistībām Latvijā, tāpēc, ka informācija ir
sadrumstalota, meklējama dažādos reģistros, kuros informācija ir nepilnīga un
pārklājas. Pamatiemesls šādai situācijai ir normatīvajos aktos neesošais
pienākums vienkopus uzskaitīt parādniekus. Šobrīd tas notiek brīvprātīgi un
dažādos reģistros, izņemot pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam publicēt
nodokļu parādniekus, kuru parāds pārsniedz 150 euro. Tomēr iegūtā informācija
pēc autoru domām ir pietiekoša, lai izpētītu parādu apjomu un to iespējamo
ietekmi uz “aplokšņu algu” izplatību, kā arī pamatotu PĒTĪJUMA secinājumus.
Gan parādsaistību apjoma, gan parādnieku skaita ziņā pirmajā vietā ir
kredītiestādes, kam seko nebanku kreditētāji, VID un UGF. Savukārt parādnieku
ar kavētiem maksājumiem skaita ziņā aiz kredītiestādēm seko VID, tad nebanku
kreditētāji un UGFA. Svarīgi atzīmēt, ka lielu skaitu parādu veido cita veida
parādi (administratīvie un kriminālsodi, parādi par precēm un pakalpojumiem,
fizisko personu radīti zaudējumi u.c.).
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Attiecībā uz parādiem, kas veidojas valstij, likumdošanā atbildīgajām
institūcijām ir deleģēti pienākumi un tiesības, kas sniedz iespēju atgūt parādu
pašām. Ja valsts iestādēm ar likumdevēja piešķirtajām tiesībām tomēr parādus
atgūt neizdodas, tad tās piedziņu nodod Zvērinātajam tiesu izpildītājam. Savukārt
tie kreditori, kuriem parādi ir izveidojušies saimnieciskās darbības ietvaros,
piemēram, kredītiestādes, līzinga kompānijas, nebanku kredītu izsniedzēji, preču
un pakalpojumu sniedzēji, parādus drīkst atgūt atbilstoši normatīvajos aktos
komersantiem noteikto tiesību par parādu atgūšanu noteiktajam, kā arī iepriekš
noslēgtā līgumā ar fizisko personu atrunātā ietvaros. Attiecībā uz civiltiesisko
attiecību rezultātā radušiem parādiem, kreditori var izvēlēties izmantot kāda no
32 licencētu ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju palīdzibu vai
arī vērsties tiesā un nodot piedziņu Zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
Analizējot parādu piedziņas efektivitāti, secināms, ka visefektīvākā ir paša
kreditora komunikācija (telefoniska, sarakstes) ar parādnieku. Parādam nonākot
tālākā stadijā (āpustiesas piedziņa, ZTI), piedziņas efektivitāte strauji krītas.
Aplokšņu algas veido aptuveni piekto daļu no kopējā algu fonda. VID veiktie
aprēķini par “aplokšņu algu” radītajiem kopējiem zaudējumiem 2018.gadā
sastāda 1807,32 milj.euro.
Aplokšņu algu risks augstāks ir vīriešiem, īpaši šķirtiem vīriešiem, kas norāda uz
iespējamu korelāciju ar UGF parādnieku profilu. Tāpat arī aplokšņu algu
saņēmējiem tipiski ir mazāk īpašumu.
Parādu apjoms un to piedziņas esošā kārtība samazina parādnieku motivāciju
piedalīties legālajā darba tirgū un īpaši uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā
(parādnieka rīcībā atstājot 215 euro), liedz parādniekam nodrošināt savas
pamatvajadzības, kas rada spēcīgu motivāciju gūt papildus ienākumus nelegāli.
Parādnieku motivāciju saņemt aplokšņu algas var iedalīt 3 līmeņos:
 Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, kuras tie maksā līgumā vai
likumā noteiktā kārtībā. Šīs iedzīvotāju grupas motivāciju saņemt
aplokšņu algas var uzskatīt par salīdzinoši nelielu, jo to uzņemtās
saistības atbilst viņu ienākumu līmenim un neapdraud
pamatvajadzību apmierināšanu;
 Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, par kurām tiek kavēti maksājumi
un no kreditoru puses tiek veiktas darbības līdzekļu atgūšanai. Šī ir
parādu piedziņas stadija, ko veic kreditors pats vai ar Ārpustiesas
parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēja palīdzību un kura pamatā
balstās uz komunikāciju ar parādnieku. Šai iedzīvotāju kategorijai
motivācija saņemt aplokšņu algas jau ir lielāka, jo to saistību apjoms
pārsniedz ienākumu līmeni un tas rada grūtības nodrošināt
pamatvajadzības. Tomēr šajā stadijā pret tiem vēl netiek vērsti saistoši
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piespiedu instrumenti (pamatā tiek panākta vienošanās par grafiku
parāda nomaksai);
 Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, par kurām tiek kavēti maksājumi
un ir uzsākti ZTI vai valsts iestāžu (VID; UGFA) piedziņas pasākumi.
Šai iedzīvotāju grupai ir vislielākā motivācija neuzrādīt ienākumus,
t.sk. darba algu, jo tie efektīvāk var tikt piedzīti parādu segšanai
(INKASO, parāda ieturēšana no darba algas darba vietā, autovadītāja
tiesību “iesaldēšana” u.c.).
Pētījuma laikā iegūtā informācija un veikto interviju rezultāti norāda, ka
korelācija starp fizisko personu parāda esamību un “aplokšņu algu” saņemšanu ir
novērojama. VID secinājis:” Analizējot fizisko personu – parādnieku datus ir
novērojama tendence, ka, jo lielāks ir fiziskās personas parāds, jo mazāki ir viņu
deklarētie ienākumi (tie ir valstī noteiktās minimālās darba algas līmenī vai zem
tās)”. Arī Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas rīcībā esošā informācija
norāda, ka parādniekiem par uzturlīdzekļiem, uzreiz pēc parāda iekasēšanas
uzsākšanas atalgojums samazinās, turklāt ļoti bieži līdz valsts noteiktajai summai,
pret kuru nevar vērst piedziņu vai arī nav reģistrētas darba vietas vispār. Saskaņā
ar tiesu izpildītāju aptauju, vidēji 47% no parādniekiem, pret kuriem uzsākta
piedziņa, slēpj savus ienākumus, tai skaitā 28% būtiski samazinās alga, 36%
samazinās ienākumi bankas kontā, 34% maina darba vietu 2 vai vārāk reizes gadā
(skat. pielikumu).
Lai arī nenoliedzami pastāv ļaunprātīga izvairīšanās no parādu nomaksas, pret ko
būtu jāpastiprina sankcijas un piedziņas instrumenti (piemēram, tiesību
atņemšana, kriminālā un administratīvā atbildība, informācijas publiskošana,
piespiedu darbs u.c.), šī brīža parādu apjoms un piedziņas kārtība daudzos
gadījumos neatstāj parādnieka rīcībā pietiekošus līdzekļus pamatvajadzību
apmierināšanai un demotivē atgriešanos legālajā darba tirgū, īpaši tas attiecināms
uz uzturlīdzekļu parādu piedziņu. Pēc autoru domām būtu jāpārskata piedziņas
kārtība, atstājot parādnieka rīcībā adekvātu līdzekļu apjomu, tādējādi motivējot
cilvēkus atgriezties legālajā darba tirgū. Īpaši parādu valsts iestādēm gadījumā,
cilvēks strādājot legāli un maksājot nodokļus, papildina valsts budžetu, kas
kompensē nenomaksāto nodokļu vai uzturlīdzekļu parādu. Attiecībā uz publiskā
sektora parādiem (uzturlīdzekļi, nodokļi, sodi) jāizvērtē, vai nav lietderīgi ieviest
“parādu brīvdienas” un/vai “nodokļu brīvdienas” personām, kas atgriežas darba
tirgū un būtiski palielina legālos ienākumus, tādējādi motivējot iznākšanu no ēnu
ekonomikas.Tāpat, lai risinātu maznodrošināto iedzīvotāju nepieciešamību
aizņemties īpašos, kritiskos gadījumos, piemēram, veselības problēmu risināšanai
vai mājvietas nodrošināšanai, iespējams jāievieš bezprocentu sociālie aizdevumi.
Tā kā visefektīvākā parādu piedziņas metode ir kvalitatīva komunikācija un
savstarpēji panākta vienošanās par parāda atmaksas grafiku, nepieciešams
izvērtēt esošos normatīvos aktus, kas iestādēm, bez īpaša apgrūtinājuma un
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izmaksām, sniegtu iespēju jebkurā parāda iekasēšanas stadijā vienoties ar
parādnieku par reālu parāda atmaksas grafiku (arī tad, ja lieta ir pie zvērinātā tiesu
izpildītāja).
Valstij nepieciešams izveidot vienotu reģistru par parāda esamību fiziskai
personai, t.sk. atsevišķu sadaļu par valsts un pašvaldību parādiem (nodokļi,
nodevas, iespējams komunālie pakalpojumi utml.), lai uzkrāto informāciju varētu
izmantot izstrādājot dažādus mērķētus pasākumus problēmu risināšanai konkrētai
mērķauditorijai.
2. Iedzīvotāju parādsaistību apjoms
Parādsaistības ir naudas summa vai citas vērtības, kas uz saistību pamata jāatdod
aizdevējam ar vai bez procentiem. Gan fiziskas, gan juridiskas personas uzņemas
saistības, lai iegūtu līdzekļus, kuru tiem konkrētā brīdī nav, lai varētu veikt
noteiktas, plānotas finanšu darbības.
Termins “Parādnieks” šajā pētījumā tiek lietots, lai apzīmētu visas fiziskās
personas, kurām ir parādsaistības, neatkarīgi no tā vai tās tiek vai netiek savlaicīgi
atmaksātas .
No tautsaimniecības attīstības viedokļa finanšu līdzekļu aizņemšanās nav nekas
slikts. Kreditēšanas apjomu pieaugums parasti norāda uz investīciju un patēriņa
pieaugumu, kas pozitīvi ietekmē iekšzemes kopproduktu. Arī šobrīd īstenotā
Eiropas Centrālās bankas monetārā politika ar ārkārtīgi zemām aizdevumu
procentu likmēm ir vērsta uz kreditēšanas veicināšanu, stimulējot Eirozonas
tautsaimniecības attīstību.
Tomēr pārmērīga aizņemšanās patēriņam, neveiksmīgas investīcijas, personiskās
finanšu situācijas pasliktināšanās vai visas tautsaimniecības krīze var radīt
nopietnas un ilgstošas problēmas iedzīvotājiem, nespējot savlaicīgi segt savas
saistības.
Jāatzīmē, ka parādi var rasties ne tikai personai aizņemoties finanšu līdzekļus, bet
arī citu apstākļu rezultātā. Šeit minamas uzturlīdzekļu, nodokļu, administratīvo
un kriminālsodu un savstarpējo civiltiesisko attiecību rezultātā radušās saistības.
Šī pētījuma pamatuzdevums ir novērtēt iedzīvotāju parādsaistību ietekmi uz
aplokšņu algu izplatību. Līdz ar to tajā ir apskatītas tikai fizisko personu
parādsaistības, īpaši pievēršot uzmanību tiem gadījumiem, kuros tiek kavēti
atmaksas termiņi. Lai arī parādsaistību esamība pati par sevi var paaugstināt
motivāciju izvairīties no nodokļu nomaksas, pēc autoru domām vislielākā tā ir tai
parādnieku kategorijai, pret kuriem parādu piedziņu ir uzsākuši zvērinātie tiesu
izpildītāji vai valsts ieņēmumu dienests, tai skaitā pret to darba algu.
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2.1 Informācijas par parādsaistību apjomu pieejamība.
Apkopojot publiski pieejamo statistisko informāciju, apzinot likumdošanā
noteiktos uzdevumus subjektiem par fizisko personu parādsaistību informācijas
apkopošanu un publicēšanu, kā arī veicot intervijas ar EKSPERTIEM, jāsecina,
ka pilnīgas, vienkopus apkopotas informācijas par iedzīvotāju parādsaistību
apjomu un struktūru nav. Fakts par šādas informācijas neesamību, kā arī
ierobežojumi informācijas apkopošanā, ko nosaka Fizisko personu datu apstrādes
likums, būtiski apgrūtināja pētījuma izpildi. Vienlaicīgi no pieejamās
informācijas iespējams gūt pietiekamu priekšstatu par fizisko personu parādu
apjomu, disciplīnu un sekām, lai izdarītu PĒTĪJUMA secinājumus.
Kur var iegūt informāciju par parādusaistību esamību?
Juridiska persona - kredīta, līzinga izsniedzējs, pakalpojumu sniedzējs, preču
pārdevējs var vērsties pie licencētiem kredītinformācijas birojiem (šobrīd divi),
kas atrodami mājas lapā https://www.dvi.gov.lv/lv/kreditinformacijas-biroji/.
Kredītinformācijas biroju likuma mērķis šādu biroju izveidei “ir dot ieguldījumu
atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā,
sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī nodrošināt fizisko personu
tiesību aizsardzību, lai, vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota
patiesa un pilnīga informācija.”. Kredītbiroju licencēšanu un uzraudzību
nodrošina Datu valsts inspekcija. Jāatzīmē, ka šis pakalpojums ir maksas, kā arī
informācija par fizisko personu parādsaistībām nav pilnīga, jo komersantu informācijas sniedzēju iesaistīšanās tajā ir brīvprātīga.
Papildus minētajiem birojiem, ir izveidots Kredītu reģistrs - to regulē Kredītu
reģistra likums. Reģistra īpašnieks ir Latvijas banka. Kredītu reģistra dalībnieks
ir komersants, kas sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas pārņem
prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas
ir kredītiestāde. 2018. gada 31. decembrī Kredītu reģistrā bija 96 dalībnieki, t.sk.
15 Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes, 5 ārvalstu kredītiestāžu filiāles,
kas reģistrētas Latvijas Republikā (tālāk tekstā – kredītiestādes), divas valsts
institūcijas –Valsts kase un akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija
Altum" (tālāk tekstā–valsts institūcijas), 21 komercsabiedrība, kuras sniedz ar
kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus un kurām ir ciešas attiecības ar
kredītiestādēm (tālāk tekstā – saistītās komercsabiedrības), 5 apdrošināšanas
sabiedrības, 32 krājaizdevu sabiedrības un 16 reģistra dalībnieki ar ierobežotu
statusu. Reģistra informācija pieejama reģistra dalībniekam un Valsts kasei, lai
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nodrošinātu papildu iespējas novērtēt sava klienta, iespējamā klienta, klienta
galvinieka un iespējamā klienta galvinieka kredītspēju.
Par nodokļu parādiem, atbilstoši likumā Par nodokļiem un nodevām noteiktajam,
VID mājas lapā tiek publicēti parādnieki, gan fiziskas personas, gan juridiskas
personas,
kuru
parādu
apjoms
pārsniedz
150
euro,
https://www6.vid.gov.lv/NPAR
Grāmatvedību reglamentējošie normatīvie akti nosaka pienākumu katram
komersantam nodrošināt debitoru – parādnieku reģistru. Līdz ar to uzņēmumos,
īpaši vidējos un lielos, tiek veidoti savi klientu reģistri (gan aktuālā informācija,
gan vēsturiskā) un tiek izstrādāta debitoru-kreditoru politika.
Kur fiziska persona var iegūt informāciju par parādsaistībām?
Par savu kredītvēsturi fiziska persona informāciju pirmām kārtām var iegūt no
kredītdevēja vai pakalpojuma sniedzēja, kuram cilvēks ir parādā. Pilnīga un
vienuviet informācija par visām parādsasistībām valstī nav apkopota.
Par nodokļu parādiem fiziska persona informāciju var iegūt Valsts ieņēmumu
dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, Parādnieku reģistrā un mājas lapā
https://www6.vid.gov.lv/NPAR
Ja ir ņemts aizdevums kredītiestādē, tad ziņas par sevi var saņemt Latvijas Bankas
Kredītu
reģistrā
(https://www.bank.lv/darbibas-jomas/kredituregistrs/informacijas-pieprasijums).
Ziņas par fiziskas personas parādiem iegūst un apkopo arī kredītinformācijas
biroji: AS “Kredītinformācijas Birojs” (Grēdu iela 4A, Rīgā; http://www.kib.lv/
sadaļā “Mana kredītvēsture”) un AS “CREFO Birojs” (Skanstes iela 50, Rīgā;
informācija privātpersonām https://www.crefobirojs.lv/buj/).
Informāciju par to, vai personas vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no
Uzturlīdzekļu garantiju fonda, jebkura fiziska persona bez maksas var saņemt,
autentificējoties portālā www.latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu
“Informācija par uzturlīdzekļu parādu”.
2.2.

Parādsaistības kredītiestādēs

Lielāko daļa fizisko personu parādsaistību kredītiestādēs veido aizņēmumi
nekustamā īpašuma iegādei (79,5%), to renovācijai, patēriņa kredīti, mācību
kredīti, kā arī līzings kustamas mantas iegādei. Šie aizdevumi ir salīdzinoši droši,
jo tie lielākoties tiek nodrošināti ar nekustamo īpašumu vai kustamu mantu, vai
galvojumu. Šo kredītu izsniegšanu, piešķiršanu, kredītņēmēja kredītspējas
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novērtēšana un atmaksu regulē Kredītiestāžu likums, kā arī Finanšu un kapitāla
tirgus komisijas 2019.gada 9.jūlija normatīvie noteikumi Nr. 120 (Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr. 34 3. p.), Kredītriska
pārvaldīšanas normatīvie noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
34.2 panta ceturto daļu un 55. pantu un Finanšu instrumentu tirgus likuma 122.1
panta ceturto daļu un 119.1panta trešo daļu). Kredītiestāžu licencēšanu un
darbības uzraudzību nodrošina Finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija.
Papildus patērētāju kreditēšanu regulē arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums
un Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.245 „Noteikumi par
speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”, kas ir
saistoši arī šiem kreditētājiem.
Atbilstoši Latvijas Bankas Kredītu reģistra datiem, reģistrā 2018.gada 31.
decembrī bija ziņas par 672.8 tūkst. fizisko personu (rezidentu) aktīvām saistībām
7,0 miljardu. eiro, t.sk. 6,5 miljardi kredītiestādēm, apjomā. No reģistrā iekļauto
personu skaita ar spēkā esošām saistībām aktuāli saistību pārkāpumi (ilgāk par
60 dienām) reģistrēti 140.2 tūkst. fiziskajām personām, kas sastāda 20,8%.1

2.3.

Parādsaistības nebanku aizdevējiem.

Bez Kredītiestādēm fiziskām personām patēriņa kredītus izsniedz arī nebanku
kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji2. 2018.gada 2.pusgadā Latvijā, spēkā esot 62
speciālajām atļaujām (licencēm) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai,
jaunus aizdevumus izsniedza 57 nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji,
t.sk. 23 sabiedrības izsniedza Distances kredītus, 18 sabiedrības izsniedza
Patēriņa kredītus, 16 sabiedrības izsniedza Kredītus pret kustamas lietas ķīlu
(lombarda kredītus), 15 sabiedrības, t.sk 7 komercbanku meitu sabiedrības,
izsniedza Līzinga un citus ar transportlīdzekļa vai cita veida objekta
nodrošinājumu saistītus kredītus (turpmāk tekstā –Līzingi) un 13 sabiedrības
izsniedza Hipotekāros kredītus. Šādu kredītu izsniegšanu, piešķiršanu,
kredītņēmēja kredītspējas novērtēšanu un atmaksu regulē Patērētāju tiesību
aizsardzības likums un Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumi Nr.245
„Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu
sniegšanai”. Šo pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību nodrošina
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

1

https://www.bank.lv/images/kreditu-registrs/kreditu-registra-statistika-2018-4.pdf

2

http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/2018_gada_parskats_par_nebanku_kredit_tirgu.pdf
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Nebanku kredītdevēju izsniegto kredītu portfelis uz 31.12.2018. sastādīja 711,7
milj.euro. Autoru rīcībā nav datu par fizisko personu skaitu, kuriem ir nebanku
kreditētāju izsniegti aizdevumi, jo vienai fiziskajai personai var būt izsniegti
vairāki aizdevumi. Rēķinot pēc vidējās izsniegtās aizdevuma summas katrā no
aizdevumu veidiem, nebanku kreditētāju uzkrāto aizdevumu skaits varētu būt ap
870 000. Pēc A/S Kredītinformācijas biroja novērtējuma, kurā galvenokārt tiek
uzkrāta informācija par kredītiestādēm, vienam kredītņēmējam vidēji ir 1,8
kredīti3, līdz ar to saistības pret nebanku kreditētājiem varētu būt ap 430 000
fizisko personu.
2018.gadā no jauna ir izsniegti 1 695 292 kredīti par kopējo summu 629,858
milj.euro, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājies kredītu skaits, bet
pieaugusi summa.
100%
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80%

6,81%
1,58%
3,70%
5,77%

6,28%
1,40%2,32%
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0,84% 2,40% 0,86%2,90%
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82,15%

85,28%

87,17%
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87,39%

30%
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0%
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31.12.2014.

31.12.2015.

31.12.2016.

31.12.2017.

31.12.2018.

Nekavēto / kavēto kredītu (pēc apjoma) īpatsvars nebanku kreditēšanas sektorā (PTAC dati)

No izsniegtajiem kredītiem kredītņēmējs savlaicīgi savas saistības ir nokārtojis
87,4% gadījumos (pēc saistību apjoma), t.sk. visaugstākais savlaicīgi izpildīto
saistību apjoms ir līzinga un citu ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošināto
kredītu portfelī - 92%, savukārt viszemākais - hipotekāro kredītu portfelī - 75%,
distances kredītu portfelī - 79%, patēriņa kredītu portfelī - 86,5%. Jāatzīmē, ka
distances aizdevumiem uz 30 dienām kredītportfeļa kvalitāte PTAC atskaitē
neatspoguļo reālo situāciju, jo aizdevumi, kuri izsniegti uz 30 dienām un
atmaksāti laikā, tajā netiek atspoguļoti.

3

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/iedzivotaji-aiznemas-arvien-vairak-pieaudzis-paterinakreditu-skaits.d?id=51027849)
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2.4.

Parādi uzturlīdzekļu garantiju fondam

Gadījumos, kad kāds no vecākiem kaut kādu iemeslu pēc brīvprātīgi nepiedalās
bērna aprūpē, normatīvie akti noteikuši kārtību, kādā veidā tas ir risināms
piespiedu kārtībā - par to vienojoties UGFA vai tiesā. Latvijā ir noteikts
minimālais uzturlīdzekļu apmērs. Katram no vecākiem neatkarīgi no viņa spējām
uzturēt bērnu un mantas stāvokļa ir absolūts un neapstrīdams pienākums
nodrošināt katram savam bērnam uzturlīdzekļus vismaz minimālajā apmērā
(Civillikuma 179. panta piektā daļa). Minimālo uzturlīdzekļu apmēra
aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 37 Noteikumi
par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam, ņemot vērā valstī noteikto minimālo
mēneša darba algu (ar 2020.gadu apmēra sasaiste ar minimālo algu tiek atcelta)
un bērna vecumu.Tā kā minimālā mēneša darba alga Latvijā 2019.gadā ir 430
eiro, minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir šāds:



25% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram
bērnam no viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (107,50 eiro mēnesī);
30% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram
bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (129 eiro
mēnesī).

Ja kāds no vecākiem bērnam nenodrošina šo uzturlīdzekļu apmēru, tad to veic
valsts - Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, un pēc tam to iekasē no
vecāka. Šādi, nemaksājot uzturlīdzekļus persona kļūst par parādnieku.
Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas datiem4, uz 2018.gada
31.decembri kopējais uzturlīdzekļu parādnieku skaits bija 49 329 un kopējais
parāds - 292 710 482 EUR, no kura pamatparāds veidoja 82,47% un likumiskie
procenti - 17,53%. Savukārt uz 2019.gada 31.jūliju kopējais uzturlīdzekļu
parādnieku skaits bija 40 736 un kopējais parāds bija 324 178 612 EUR, no kura
pamatparāds veidoja 82.11% un likumiskie procenti 17.89%. 2019.gada laikā
parādnieku skaits būtiski samazinājies, vienlaicīgi parāda summa ir pieaugusi.
2.5.

Nodokļu parādi.

Lielu daļu parādsaistību fiziskām personām veido nodokļu parādi, gan pašai
fiziskai personai brīvprātīgi nodeklarējot un nesamaksājot, gan pēc Valsts
ieņēmumu dienesta veiktajām pārbaudēm papildus sarēķinātie nodokļi un soda
naudas. Kopš pēdējās nodokļu reformas fiziska persona var kļūt par parādnieku
arī tāpēc, ka rezumējošā kārtā apkopotie ienākumi liecina, ka piemērojama
augstāka nodokļu likme vai piemērotais prognozētais diferencētais neapliekamais
ienākums neatbilst faktiskajiem ienākumiem. Nodokļu nomaksu un to
4

http://www.ugf.gov.lv/files/publiskie_parskati/UGFA_2018_gada_publiskais_parskats.pdf
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administrēšanas procesu reglamentē likums Par nodokļiem un nodevām, kā arī
speciālie nodokļu likumi un tiem pakārtotie ministru kabineta noteikumi. Par
nokavēto nodokļu maksājumu iekasēšanu atbild Valsts ieņēmumu dienests, ciktāl
tas ir noteikts likumā Par nodokļiem un nodevām.
Valsts ieņēmuma dienesta sniegtā informācija liecina, ka uz 2019.gada
1.septembri 73 142 nodokļu parādniekiem – fiziskajām personām kopējais
nodokļu parāds sastādīja 233 182,92 tūkst. EUR, t.sk. aktuālais nodokļu parāds
202 701,96 tūkst. euro apmērā. No aktuālajiem parādiem fizisko personu reāli
piedzenamie parādi sastāda 21 929,98 tūkst. euro ( 9,4%).
2.6.

Citi parādi

Bez iepriekš minētajiem parādu rašanās veidiem ir daudzi citi, piemēram, fiziskā
persona citai personai aizdod naudu, notiek ceļa negadījums vai citādi tiek bojāts
īpašums, fiziska persona neapmaksā uzliktos administratīvos un kriminālsodus,
par materiāliem zaudējumiem vēršas tiesā darba devējs, cita fiziska vai juridiska
persona, personas nenorēķinās par iegādāto izsniegto preci vai pakalpojumu uz
nomaksu, utml.
Liela daļa cita veida parādu summas atrodamas kredītbiroju reģistros, ārpustiesas
piedzinēju parādnieku datu bāzēs, taču publiski šāda informācija nav pieejama.
A/S Kredītinformācijas biroja mājas lapā ir atrodami datu devēji
(http://www.kib.lv/privatpersonam/datu-deveji/), kas ir gan kredītiestādes, gan
licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, gan komunālo
pakalpojumu sniedzēji, gan degvielas tirgotāji, gan būvnieki un būvtehnikas
iznomātāji, gan apdrošinātāji, u.c. Savukārt AS “CREFO Birojs” datu devēji
galvenokārt ir nebanku kredītētāji un preču pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji.
Vienlaicīgi jāatzīmē, ka datus sniedz brīvprātīgi un nevienā no šiem birojiem
pilnīga informācija par parādniekiem un to saistību apjomu nav atrodama.
Statistika par āpustiesas piedziņas pakalpojumu sniedzēju lietvedība esošajām
lietām liecina, ka šī lietu kategorija veido 57% no visām lietām. Savukārt ZTI
aptaujas rezultāti uzrāda, ka šī lietu kategorija veido 20% no ZTI lietvedībā
esošajām lietām.
2.7.

Parādi – kopsavilkums.

Analizējot iedzīvotāju parādsaistību kopējo apjomu ir jāņem vērā vairāki aspekti:
- lielākā daļa no parādsaistībām kredītiestādēm un nebanku kreditētājiem
tiek atmaksātas līgumos noteiktajos termiņos, nav saistītas ar piedziņu un
nav pamatojuma motivācijai saņemt aplokšņu algas;
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- Nodokļu un uzturlīdzekļu parādi pēc definīcijas ir pielīdzināmi kavētiem
maksājumiem;
- Liela daļa iedzīvotāju parādsaistību nav ne aizņēmumi no kredītiestādēm
vai nebanku kreditētājiem, ne nodokļu parādi, ne uzturlīdzekļu parādi. Tie
ir parādi par precēm un pakalpojumiem, neapmaksāti administratīvie un
kriminālsodi, parādi citām fiziskām personām u.c., par kuriem ir pieejama
sadrumstalota un nepilnīga informācija.
Kopējais saistību apjoms (milj.EUR)
7000
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712

1000

324

233

Uzturlīdzekļi

Nodokļi

0
Kredītiestādes

Nebanku kreditētāji
saistību apjoms

Vērtējot kopējo parādsaistību apjomu (tai skaitā parādsaistības bez kavētiem
maksājumiem), secināms, ka vislielākais tas ir kredītiestādēm (6,5 miljardi eiro),
kam seko nebanku kreditētāji (712 miljoni eiro), UGFA (324 miljoni eiro) un
nodokļi (233 miljoni eiro). Šajā novērtējumā nav ņemti vērā citi parādi, kuru
apjoma novērtēšanai nav pietiekoši dati.
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Kopējais parādnieku skaits
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Arī kopējā parādnieku (tai skaitā tie, kas nekavē maksājumus) skaita ziņā
līderos ir kredītiestādes ar 673 000, kam seko nebanku kreditētāji ar 430 000,
VID ar 73 000 un UGF ar 41 000. Arī šajā aprēķinā datu trūkuma dēļ nav
atspoguļots citu parādnieku skaits, lai gan tas noteikti ir ievērojams.

Kavētie maksājumi (personu skaits tūkstoši)
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*Nebanku kreditētāju kavēto kredītu īpatsvars uz 31.12.2018. bija12,61%. Attiecīgi 12,61% no 430
000.
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**Uzturlīdzekļu parādniekiem tiek ņemts kopējais parādnieku skaits, lai gan daļa no tiem maksā
atbilstoši noslēgtajām vienošanām

Parādnieku skaita, kuriem ir kavēti maksājumi ziņā, pirmajā vietā ar 140 000 ir
kredītiestādes, kam seko VID ar 73 000, nebanku kreditētāji ar 54 000 un UGF
ar 41 000. Arī šeit nav atspoguļoti citu kreditoru parādnieki, jo par tiem pietiekoši
precīzus datus nav iespējams iegūt.
Zināmā mērā citu parādu statistiku ilustrē Ārpustiesas piedziņas pakalpojumu
sniedzēju statistika, lai gan to nevar uzskatīt par pilnīgu informāciju. Saskaņā ar
šo statistiku (attēls zemāk):
- Parādi par elektroniskajiem sakariem veido 28,01% no ārpustiesas
piedziņas lietu skaita;
- Komunālo maksājumu parādi – 2,83%;
- Medicīnas pakalpojumu parādi – 4,45%
- Autostāvvietas pakalpojumu parādi – 10,58%;
- Citas preces un pakalpojumi – 11,27%.
PARĀDA LIETU SKAITS NO KOPĒJĀ LIETU SKAITA
DALĪJUMĀ PA NOZARĒM
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3. Aizdevumu piešķiršanas uzraudzība
Parādu atgūšanu ietekmē konkrētā komersanta iekšējā kredītu piešķiršanas un
atgūšanas politika. To izstrādā pats komersants, vienlaicīgi tai jāatbilst godīgas
komercprakses garam un jēgai, nav pieļaujamas nesamērojamas prasības, īpaši
tas attiecināms uz darījumiem ar fiziskām personām. Vienlaicīgi, daļai no
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komersantiem, atkarībā no nozares, kurā tas darbojas, arī likumdevējs ir noteicis
papildus prasības, piemēram, aizdevumus izsniegt var tikai speciāli šim darbības
veidam licencēti (FKTK, PTAC) komersanti. Jo atbildīgāk klients tiks izvērtēts
pirms kredīta piešķiršanas, jo kredīts būs vieglāk atgūstams.
Patērētāju kreditēšana - licencēšanu un uzraudzību veic PTAC
Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.245 „Noteikumi par
speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”
(turpmāk – Noteikumi Nr.245) 8.3., 8.4., 8.5.apakšpunkti nosaka, ka ,,lai saņemtu
speciālo atļauju (licenci), kapitālsabiedrībai jāatbilst šādām prasībām:
1. kapitālsabiedrība ir izstrādājusi patērētāja kreditēšanas pakalpojumu
sniegšanas iekšējo kārtību, kas nosaka kredītu piešķiršanu un izsniegto
kredītu uzraudzību;
2. kapitālsabiedrība ir izstrādājusi kārtību, kādā atbilstoši Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 8.pantam izvērtē patērētāja spējas
atmaksāt kredītu, ja speciālās atļaujas (licences) pieteikumā norādītajam
kreditēšanas pakalpojumam tāda nepieciešama saskaņā ar PTAL;
3. kapitālsabiedrība ir izstrādājusi patērētāju sūdzību izskatīšanas kārtību, lai
saprātīgā termiņā nodrošinātu saņemto sūdzību izskatīšanu un atbilžu
sniegšanu”.
PTAL 8.pants nosaka nosaka pietiekami precīzas procedūras, kas kreditoram
jāiestrādā savos iekšējos dokumentos:
(41) Pirms patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas kredīta devējs izvērtē patērētāja spēju
atmaksāt kredītu, pamatojoties uz pietiekamu informāciju, kas saņemta no patērētāja, un, ja
nepieciešams, uz ziņām no atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādei izveidotām
datubāzēm (turpmāk — datubāze) par personas ienākumiem un maksājumu saistību izpildi,
kuras iegūtas normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību un piekļuvi datubāzēm
noteiktajā kārtībā. Ja atteikumu izsniegt kredītu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, kredīta
devējs nekavējoties un bez maksas informē patērētāju par datubāzes izmantošanas rezultātiem
un sniedz ziņas par izmantoto datubāzi.
(44) Izpildot šā panta 4.1 un 4.2 daļā noteikto pienākumu, kredīta devējam ir pienākums
pieprasīt, iegūt un izvērtēt informāciju par patērētāja ienākumiem un izdevumiem pienākuma
izpildei atbilstošā apjomā. Patērētājam ir pienākums pēc kredīta devēja pieprasījuma sniegt
informāciju par saviem ienākumiem un izdevumiem. Kredīta devējs var balstīties uz
informāciju, kas saņemta tikai no patērētāja, ja tā ir pietiekama un dokumentāri pamatota.
Kredīta devējs ir tiesīgs piešķirt kredītu tikai pēc tam, kad tas izvērtējis patērētāja spēju
atmaksāt kredītu un izvērtējums liecina, ka kredīta saistības, visticamāk, tiks izpildītas saskaņā
ar līguma noteikumiem. Ja kredīta pieteikums tiek noraidīts, kredīta devējs nekavējoties
informē patērētāju par šādu noraidījumu un attiecīgā gadījumā arī par to, ka lēmuma
pieņemšanas process ir automatizēts.
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(47) Lai kredīta devēji atbilstoši šā likuma prasībām varētu izvērtēt patērētāja spēju atmaksāt
kredītu gadījumos, kad tā iesniegtā informācija nav pietiekama un dokumentāri pamatota, kā
arī galvinieka spēju izpildīt no galvojuma līguma izrietošās saistības, kredīta devējiem ir
pienākums ar kredītinformācijas biroju starpniecību savstarpēji apmainīties ar ziņām par
patērētāju vai galvinieku, to saistībām un saistību izpildes gaitu apjomā, kas ir pietiekams
izvērtējuma veikšanai.
(48) Lai, izpildot šā panta 4.1, 4.2 un 4.4 daļā noteiktos pienākumus, kredīta devējam būtu
pieejama informācija, kas iekļauta visu kredītinformācijas biroju datubāzēs,
kredītinformācijas birojs, ar kuru kredīta devējs noslēdzis līgumu, pēc kredīta devēja
pieprasījuma viņa uzdevumā pieprasa un saņem no pārējiem kredītinformācijas birojiem to
datubāzēs esošās ziņas par patērētāju vai galvinieku, to saistībām un saistību izpildes gaitu.
(5) Ja kredīta summa ir vienāda ar 100 euro vai lielāka, kredīta devējs:
1) pirms kredīta izsniegšanas pieprasa un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai
Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par patērētāja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgu citas
valsts nodokļu administrācijas izziņu. Minēto izziņu nepieprasa, ja patērētājs ir valsts
amatpersona un informācija par viņa ienākumiem ir publiski pieejama;
2) pirms kredīta izsniegšanas patērētājam, dokumentējot veiktos pasākumus, izvērtē patērētāja
spēju atmaksāt kredītu, ņemot vērā šīs daļas 1. punktā minētos dokumentus;

PTAC ir izstrādājis ieteikumus atbildīgai kredītsaņēmēja izvērtēšanai.5 Kredītu
devējiem ir jāizstrādā patērētāju spējas atmaksāt kredītu novērtēšanas procedūra
(kārtība), tā var tikt izstrādāta kā atsevišķa procedūra vai iekļauta procedūrā par
kredītu piešķiršanu un uzraudzību.
1. Maksātspējas izvērtēšanas procedūrā (kārtībā) jānosaka skaidrus
principus patērētāja maksātspējas pārbaudē, veicamās pārbaudes, kā arī
kārtību un nosacījumus, kas tiek ņemti vērā, pieņemot lēmumu par
aizdevuma izsniegšanu.
2. Procedūrā jānorāda, kā maksātspējas izvērtēšanas procesā kredīta devējs
iegūst nepieciešamo informāciju no patērētāja kredītvēstures, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Maksātnespējas reģistra, Valsts
Ieņēmumu dienesta, kredītu reģistriem, patērētāja darba vietas izziņas par
ikmēneša ienākumu apmēru vai patērētājam kredītiestādē piederošā
norēķinu konta apliecinātām izdrukām un cita veida informāciju kredīta
veidam nepieciešamajā apmērā.
3. Ieteicams izstrādāt kredīta pieprasījuma izvērtējuma (slēdziena) formu,
kurā tiek apkopota visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija

5

http://www.ptac.gov.lv/lv/content/ieteikumi-ieksejam-proceduram-0
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(t.sk., dati par patērētāja ienākumiem, esošajām saistībām), kā arī norādīts
pamatojums aizdevuma piešķiršanai/ nepiešķiršanai.
Procedūrā jāapraksta kārtība, kādā lēmuma pieņēmējs (vienpersoniski vai kopā
ar citiem atkarībā no lēmumu pieņemšanas līmeņa) izvērtē kredīta pieteikumu un
ar to saistītos dokumentus, vadoties no maksātspējas izvērtēšanas prasībām un
pārbaudēm, atbildīgā darbinieka sagatavoto izvērtējumu (lēmuma projektu) un
pieņem lēmumu par aizdevuma izsniegšanu / neizsniegšanu patērētājam un
kredīta nosacījumiem.
Kredītiestāžu kredītu piešķiršana - licences darbību un uzraudzību
nodrošina FKTK
Kredītiestāžu likuma 34.2 panta 1.daļa nosaka: Kredītiestāde izstrādā un īsteno
piesardzīgu stratēģiju, politikas, procedūras un sistēmas, kas ļauj savlaicīgi
identificēt, novērtēt, analizēt un pārvaldīt kredītrisku, koncentrācijas risku, tirgus
risku, operacionālo risku, procentu likmju risku netirdzniecības portfelī,
likviditātes risku, pārmērīgas sviras risku un citus kredītiestādei būtiskus riskus.
Savukārt 2019.gada 9.jūlija Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie
noteikumi Nr. 120 (Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols
Nr. 34 3. p.) Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi, kas izdoti saskaņā
ar Kredītiestāžu likuma 34.2 panta ceturto daļu un 55. pantu un Finanšu
instrumentu tirgus likuma 122.1 panta ceturto daļu un 119.1 panta trešo daļu6 ,
nosaka ‘kredītiestādēm kārtību, kāda jānodrošina kredītu piešķiršanā,
Kredītņēmēja kredītspējas novērtēšanā:
46. Iestāde analizē visu pieejamo informāciju par kredītņēmēja ienākumiem, tā kredītvēsturi
iestādē un atbilstošu informāciju no ārējiem avotiem (tajā skaitā no Kredītu reģistra,
kredītbirojiem, Valsts ieņēmumu dienesta), lai veiktu kredītņēmēja kredītspējas novērtējumu
pirms lēmuma pieņemšanas par kredīta piešķiršanu vai kredīta apmēra palielināšanas.
Kredītņēmēja kredītspēju vērtē visam kredīta dzīves laikam un balsta uz dokumentāriem
faktiem, nevis uz sagaidāmo ienākumu pieaugumu, ja vien tam nav pietiekamu pierādījumu.
Kredītņēmēja kredītspējas vērtēšanai iespēju robežās izmanto atbilstošus vēsturiskos datus.
Kredītņēmēja kredītspēju uzskata par galveno atmaksas resursu, savukārt nodrošinājums vai
citi riska mazināšanas faktori nodrošina papildu aizsardzību.
47. Iestāde vērtē kredīta garantiju (ja tādas ir) efektivitāti, tās realizēšanas iespējas un tam
nepieciešamo laiku, kā arī trešo personu, kuras galvo par izsniedzamo kredītu vai kurām
piederošie aktīvi ir kredīta faktiskais nodrošinājums, kredītspēju.

6

https://likumi.lv/ta/id/308173-kreditriska-parvaldisanas-normativie-noteikumi)
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48. Kredītņēmēja kredītspējas vērtējums ietver vismaz šādas informācijas analīzi: kredīta
mērķis, kredītņēmēja finanšu stāvokļa detalizēts raksturojums, tostarp paredzamās nākotnes
naudas plūsmas, atmaksas avoti, riski, ko kredītņēmējs jau ir uzņēmies, risku kopējais apmērs
un jutīgums pret izmaiņām ekonomikā, kredītņēmēja finansiālā līdzdalība kredīta mērķa
finansēšanā, kredīta nodrošinājums.
49. Kredītņēmējam – fiziskai personai – iestāde izvērtē ienākumu pietiekamību kredīta
apkalpošanai nepieciešamajiem izdevumiem, ņemot vērā iestādes kredītņēmēja kategorijai
noteikto kredīta apkalpošanas rādītāju un vienlaikus analizējot kredītņēmēja ienākumu
stabilitāti, tajā skaitā kredītņēmēja darbavietas, kas ir saimnieciskās darbības veicēja,
tautsaimniecības nozares vai ģeogrāfiskā reģiona attīstību un pozīciju tirgū.
50. Iestāde analizē kredītņēmēja kredītspēju, ņemot vērā iespēju, ka kredīta procentu likmes
būtiski mainīsies kredītņēmējam nelabvēlīgā virzienā. Kredīta un kredītņēmēja ienākumu
valūtu nesakritības gadījumā iestāde kredītņēmēja kredītspējas analīzē papildus ņem vērā
iespējamo valūtu kursu maiņu kredītņēmējam nelabvēlīgā virzienā.

4. Parādu atgūšanas iespējas.
Neraugoties uz pētījuma veikšanas ierobežojumiem, kas saistīti ar pilnīgu datu
neesamību par parādnieku - fizisko personu skaitu un apjomu, publiski pieejamie
un pētījuma rezultātā iegūtie dati norāda, ka Latvijā daudzām fiziskajām
personām ir parādsaistības un to apjomi ir lieli. Lai parādus atgūtu, pirmkārt jau
izsniedzot preci, sniedzot pakalpojumu, piešķirot naudas līdzekļus utml.,
kreditoram vispirms nepieciešams atbildīgi izvērtēt fiziskās personas iespējas
līdzekļus atgriezt, norēķināties. Vienlaicīgi par parādnieku fiziska persona var
kļūt neapzināti, t.i. kaut kādu notikumu un seku rezultātā, piemēram, nodokļu
parādi, administratīvie sodi, uzturlīdzekļi bērnam utml. Attiecībā uz parādiem,
kas veidojas valstij, likumdošana atbildīgajām institūcijām ir deleģējusi
pienākumus un tiesības, kas sniedz iespēju atgūt parādu pašām. Ja valsts
iestādēm, ar likumdevēja piešķirtajām tiesībām, tomēr parādus atgūt neizdodas,
tad tās piedziņu nodod Zvērinātajam tiesu izpildītājam.
Savukārt tiem kreditoriem, kuriem parādi ir izveidojušies saimnieciskās darbības
ietvaros, piemēram, kredītiestādes, līzinga kompānijas, nebanku kredītētāji, preču
un pakalpojumu sniedzēji, parādus drīkst atgūt atbilstoši normatīvajos aktos
komersantiem noteikto tiesību par parādu atgūšanu noteiktajam, kā arī iepriekš
noslēgtā līgumā ar fizisko personu atrunātā ietvaros. Fiziskās personas tiesības
tiek aizsargātas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.
Attiecībā uz civiltiesisko attiecību rezultātā radušiem parādiem, kreditori var
izvēlēties izmantot kāda no 32 licencētu ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojuma sniedzēju palīdzību vai arī vērsties tiesā un nodot piedziņu
Zvērinātiem tiesu izpildītājiem.
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4.1.

VID veiktā piedziņa.

Ja nodokļu maksātājam - fiziskai personai, ir kavēti nodokļu maksājumi, tām
personām, kuras reģistrējušās kā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS)
lietotāji, brīdinājums par to tiek parādīts EDS. Nodokļu parāds tajā ir detalizēti
atšifrēts pa maksājumu veidiem. Savukārt pārējām fiziskām personām pašām
jāseko līdzi vai jāizmanto VID mājas lapā publiski pieejamo Parādnieku datu
bāzi, kurā tiek atspoguļoti parādi, kas lielāki par 150 euro. Lai atvieglotu
labprātīgu nodokļu parādu samaksu, likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir
paredzētas vairākas iespējas nomaksāt nodokļu parādu, tsk. pa daļām. Tas, kuru
no iespējām nodokļu maksātājam ir tiesības izmantot, ir atkarīgs no nodokļu
parāda izveidošanās iemesla un termiņa.
Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas process
Saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 10.panta 2.daļas 5.punktu
VID ir tiesības:
“bezstrīda kārtībā piedzīt no juridiskajām un fiziskajām personām ieskaitīšanai valsts un pašvaldības
budžetā (pamatbudžetā vai speciālajā budžetā) noteiktajā termiņā nenomaksātās Valsts ieņēmumu
dienesta administrēto valsts nodokļu, nodevu un citu Valsts ieņēmumu dienesta iekasējamo valsts
noteikto obligāto maksājumu summas, likumos paredzētās soda naudas [ja konstatēta peļņas
(ienākumu) samazināšana vai slēpšana] un citas soda un nokavējuma naudas, kā arī ienākumus, kas
gūti, veicot uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai speciālas atļaujas (licences)”

un saskaņā ar 10.panta 3.daļu VID darbiniekiem šajās lietās ir piešķirtas tiesu
izpildītāja tiesības:
“Lietās par nodokļu parāda un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu piedziņu Valsts ieņēmumu
dienesta ierēdņiem, kuri apķīlā parādnieka mantu un piedzen parādu saskaņā ar tiesas
spriedumu vai Valsts ieņēmumu dienesta iestādes lēmumu, tiek piešķirtas tiesu izpildītāja
tiesības, un šo ierēdņu darbību, kā arī ar sprieduma izpildīšanu saistītos nepieciešamos
izdevumus un atlīdzību ierēdņiem nosaka saskaņā ar Civilprocesa likumu.”

VID Nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu veic saskaņā ar likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 26.pantu, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu un izmantojot šādus piedziņas līdzekļus:
VID inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu
maksātāja konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās
personas, kura nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras
naudas maksājumu veikšanu;

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņem skaidro naudu no juridiskās
personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas;
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Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un
nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām). Piedziņas
vēršanu uz mantu uzsāk, ja nodokļu administrācijai, novirzot pārmaksas, nosūtot
inkasācijas uzdevumu un izņemot skaidro naudu, nav izdevies segt nokavētos
nodokļu maksājumus un izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
bezstrīda kārtībā. Neraugoties uz likumdevēja piešķirtajām tiesībām, VID praksē
neizmanto tiesības vērst piedziņu pret parādnieka kustamu (izņemot naudas
līdzekļus) vai nekustamu mantu. Šajos gadījumos lieta tiek nodota Zvērinātam
tiesu izpildītājam. Savu nostāju VID paskaidro ar darbinieku nepietiekamo
kvalifikāciju, kā arī neadekvāti lielo resursu ieguldījumu atbilstoši atgūtajiem
resursiem, kas nepieciešami darbinieku kvalifikācijas ieguldīšanā, informatīvo
sistēmu izveidē, sasaistē ar citām, to uzturēšanu.
Fiziskas personas nodokļu parādam ir noilgums - trīs gadi pēc akta sastādīšanas
par parāda piedziņas neiespējamību.


Veikto piedziņas pasākumu efektivitāte 2019.g. 8 mēnešos
Parādnieku - fizisko personu piedzīto parādu summa 2019.g. 8 mēnešos sastāda
18 657,98 tūkst. euro jeb 8,3% no saskaņā ar normatīvajiem aktiem piedzenamo
parādu summas uz 01.09.2019. 2019.gada 8 mēnešos 4 255 fizisko personu
piedziņas lietas nodotas izpildei zvērinātiem tiesu izpildītajiem.
Operācijas

Iemaksātā summa tūkst.
euro

Īpatsvars % no
kopējas piedzītas
summas

ZTI iemaksas

542,69

3%

Inkaso iemaksas

844,46

5%

Labprātīgi veiktās iemaksas pēc
mutiskiem un rakstiskiem
brīdinājumiem

12 771,52

68%

Trešo personu veiktās iemaksas

103,34

1%

2 554,28

14%

1841,69

9%

18 657,98

100%

Iemaksas pēc nosūtītā lēmuma par
bezstrīda piedziņu
Labprātīgās nomaksas grafiki
Kopā

VID veikto pasākumu ietvaros, iepriekš sniegtā informācija norāda, ka
visefektīvākais no tiem ir komunikācija ar nodokļu parādnieku, kas sastāda 91%
(68%+ 14%+9%) no iekasētā. Neraugoties uz to, ka atšķirībā no citiem
kreditoriem, VID ir tiesības pašam pieņemt lēmumu par INKASO un nosūtīt to
izpildei kredītiestādei, apkopotā statistika norāda, ka tādējādi tiek iekasēts tikai
5% no parāda. Savukārt zvērinātie tiesu izpildītāji iekasē tikai 3% no piedzītās
summas, kas liecina par to, ka tiem tiek nodotas salīdzinoši bezcerīgas lietas, kur
debitoriem nav ne naudas līdzekļu, ne legālu ienākumu, ne kustamas un/vai
nekustamas mantas pret ko vērst piedziņu. Turklāt, lai lieta tiktu nodota tiesu
izpildītājam, secīgi vispirms jāveic visi citi pasākumi, kam nepieciešams laiks,
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kuru savukārt izmanto parādnieks, lai pēc iespējas “atbrīvotos” no
kustamas/nekustamas mantas un piedziņa pret to nebūtu iespējama.
Nodokļu parādi kopumā ir raksturīgi ar salīdzinoši mazu piedziņas iespēju, jo no
aktuālā fizisko personu nodokļu parāda 202 701,96 tūkst. eiro apmērā par reāli
piedzenamiem tiek uzskatīti tikai 21 929,98 tūkst. euro ( 9,4%).
4.2. UGFA veiktā parādu piedziņa
Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantijas fonda likuma 5.panta 2.daļas 1.punktu,
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai ir pienākums:
“piedzīt no parādnieka uzturlīdzekļus, kurus parādniekam saskaņā ar Fonda administrācijas
lēmumu ir pienākums maksāt bērna uzturam un kuri viņa vietā šā likuma 11. pantā noteiktajā
kārtībā izmaksāti no Fonda…”

UGF administrācijas instrumenti uzturlīdzekļu parādu piedziņā:
- Transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību
izmantošanas aizliegums (pieņemti 708 lēmumi);
- Ieroču iegādāšanās, nēsāšanas, realizēšanas un glabāšanas
aizliegums;
- Informācijas par parādnieku publicēšana www.latvija.lv
- Informācijas par parādu nodošana kredītinformācijas birojam
- Kriminālprocesa uzsākšanas ierosināšana (587 iesniegumi)
- Vienošanās par kārtību, kādā parādnieks veic uzturlīdzekļu un
likumisko procentu maksājumus (2049 parādnieku iesniegumi
2018.gadā)
- Parāda nodošana piespiedu izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem (9
973 lēmumi nodoti izpildei ZTI)
Uzturlīdzekļu garantijas fonda administrācija 2018.gadā regresa kārtībā no
parādniekiem par uzturlīdzekļu nemaksāšanu atguva 7 993 212 euro.
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Rādītāju salīdzinājums 2017. un 2018. gadā
2017. gads

2018. gads

Regresa kārtībā atgūtie līdzekļi, eiro

5 598 378

7 993 212

Palielinājums/
samazinājums
(+/-)
+ 2 394 834

Izmaksātie uzturlīdzekļi, eiro

41 213 047

49 621 928

+ 8 408 881

Rādītāja nosaukums

Izmaiņas (%)
+ 43%
+ 20%

Lai arī 2018.gadā vērojama būtiska piedziņas efektivitātes uzlabošanās, atgūtie
līdzekļi sastādīja tikai mazliet vairāk kā 1/7 daļu no izmaksātajiem
uzturlīdzekļiem, veidojot būtisku slogu valsts budžetam.
UGFA nepārtraukti meklē un inicē jaunas iespējas parādus atgūt, tā, piemēram,
izmaiņas Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz noteikt jaunus
ierobežojumus uzturlīdzekļu parādniekiem, iespēju segt uzturlīdzekļu parādu un
ierobežojumus uzturlīdzekļu saņemšanā:
 Procentu dzēšana, nomaksājot pamatparādu
Periodā no 01.07.2019 līdz 30.06.2021. saņemtie maksājumi tiks novirzīti tikai
pamatparāda segšanai. Proti, ja minētajā periodā pamatparāds tiks segts, tad
likumiskie procenti tiks dzēsti un parādniekam tie nebūs jāmaksā.
 Ieroču atļaujas darbības apturēšana
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Uzturlīdzekļu parādniekam varēs liegt pašaizsardzības, medību, sporta un
kolekcijas ieroču iegādāšanos, nēsāšanu, realizēšanu un glabāšanu. Grozījumi
izstrādāti ar mērķi nepieļaut situācijas, kad parādnieks, kurš nenodrošina savu
bērnu ar uzturlīdzekļiem vienlaikus izlieto finansiālos līdzekļus aktivitātēm un
hobijiem, kas prasa finansiālu ieguldījumu.
 Kriminālatbildības piemērošana
Grozījumi ļaus efektīvāk piemērot kriminālatbildību uzturlīdzekļu parādniekiem
saskaņā ar Krimināllikuma 170. pantu. Ja uzturlīdzekļu parādnieks nebūs
reģistrējies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā, būs uzskatāms, ka
uzturlīdzekļu parādnieks izvairās no bērna uzturēšanas.
Jāatzīmē, ka par bērna uzturlīdzekļu piedzīšanu, ne visos gadījumos vecāks
vēršas UGFA. Daļa vecāku to risina caur tiesu un ZTI, bet neizmanto iespēju,
uzturlīdzekļu nemaksāšanas gadījumā, līdzekļus saņemt no uzturlīdzekļu
garantijas fonda, līdz ar to šie parādi UGFA statistikā neparādās, bet tiek
uzskaitīti ZTI.
Ņemot vērā UGF parādu apjomu, struktūru, normatīvos aktus, EKSPERTU
viedokļus, autori izdarīja pieņēmumu, ka daļa no UGF parādniekiem cenšas slēpt
savus ienākumus vai nu nereģistrējot nodarbinātību vai daļu algas saņemot
aploksnē.
Šo pieņēmumu apstiprina tas, ka no 40 736 UGF parādniekiem, kas lielākoties ir
dabaspējīgi vīrieši, piemēram, 2019.gada jūlijā tikai 8446 bija zināmas darba
vietas. No šiem parādniekiem:
Alga < 300 bija 2462
Alga 300 - 430 bija 1440
Alga > 430 bija 4754
Turklāt, liela daļa no parādniekiem īsā periodā mainīja darba vietas, piemēram,
periodā no 01.01.2019. - 01.07.2019.:
1 – darba vieta 10582 parādniekiem
2 - darba vietas 1868 parādniekiem
3 – darba vietas 275 parādniekiem
4 – darba vietas 47 parādniekiem
5 – darba vietas 2 parādniekiem
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4.3. Ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumi
Aizņēmējs aizņemoties naudu vai iegādājoties kādu preci vai pakalpojumu uz
nomaksu, nereti ar kreditoru nenorēķinās un paliek parādā. Gadījumos, kad
kreditors ir izmantojis pats savas likumiskās tiesības parāda atgūšanā un parādu
neatgūst, tam ir iespēja vērsties pie parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja, kurš
par samaksu to veiks. 2012.gada 11.decembrī stājās spēkā Parādu ārpustiesas
atgūšanas likums (turpmāk – PĀAL), kas reglamentē kārtību, kādā tiek veikta
ārpustiesas parāda atgūšana no fiziskām personām, kā arī nosaka kreditora un
parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumus parāda
atgūšanas jomā, lai nodrošinātu taisnīgu, samērīgu un saprātīgu parāda atgūšanu,
lai veicinātu parādu labprātīgu atmaksu, kā arī, lai sekmētu iespēju trešajām
personām novērtēt fiziskās personas uzņemto maksājumu saistību izpildi.
Līdz ar PĀAL spēkā stāšanos ir paredzētas noteiktas prasības parāda atgūšanas
procesā, kas jāievēro gan kreditoram, gan parāda ārpustiesas pakalpojumu
sniedzējam. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs kreditora vārdā vai
uzdevumā atgūt parādu, ja ir reģistrējies kā komersants vai profesionālās darbības
veicējs un saņēmis speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanai (licenci izsniedz un
darbību uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs). Kreditors vai parāda
atgūšanas pakalpojuma sniedzējs, uzsākot parāda atgūšanu, rakstveidā paziņo
parādniekam par parāda esamību un aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma
saistības. Parāda piedzinējam ir rakstiski jāsniedz pamatinformācija par sevi,
informācija par parāda apmēru, parāda atgūšanas izdevumiem (ja tādi ir), parāda
atmaksas kārtību un termiņu. Kā arī jāietver informācija par iespēju izteikt
pamatotus rakstveida iebildumus pret parāda esamību, tā apmēru un samaksas
termiņu, paredzot, ka iebildumu izteikšanai tiek atvēlēta ne mazāk kā 21 diena no
paziņojuma saņemšanas dienas. Parādniekam ir tiesības piedāvāt savu
maksājumu saistību nokārtošanas kārtību un termiņu. Parāda piedzinēja
pienākums ir iepazīties ar parādnieka priekšlikumiem un uz tiem atbildēt.
Saskarsmē ar parādnieku ir aizliegts izmantot agresīvas saskarsmes formas,
sazināties ar parādnieku viņa cieņu un godu aizskarošā formā, apmeklēt
parādnieku viņa darbavietā, darbu veikšanas vietā vai dzīvesvietā bez parādnieka
iepriekšējas piekrišanas, sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par parāda
nemaksāšanas sekām. Pēc būtības parāda piedzinēja iespējas ir ļoti ierobežotas pārsvarā sarakstes un sarunu ceļā. Parāda atguvējs ar parādnieku sazinās
izmantojot tos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, kas norādīta kreditora un
parādnieka noslēgtajā tiesiskajā darījumā. Ja parādnieks nav sasniedzams,
izmantojot šos saziņas līdzekļus un kontaktinformāciju, tad parāda atguvējs ir
tiesīgs izmantot kontaktinformāciju, kas ir kļuvusi zināma vai izmantota
iepriekšējās saziņā ar parādnieku. Ja saziņa ar parādnieku nav iespējama nevienā
no iepriekš minētajiem veidiem, tad saziņu ar parādnieku īsteno rakstveidā,
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nosūtot nepieciešamo informāciju uz parādnieka deklarētās dzīvesvietas adresi.
Atbilstoši EKSPERTU sniegtajai informācijai, ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojumu sniedzēji maksimāli cenšas vienoties ar parādnieku par parādu
nomaksas grafiku, kas balstīts uz viņa ienākumu un iespēju rūpīgu izvērtēšanu,
piedāvājot grafiku ilgam periodam:12-20 gadiem, kas sniedz iespēju norēķināties
un vienlaicīgi saglabāt nepieciešamos līdzekļus ikdienas vajadzību
apmierināšanai.
Kā otrs iedarbīgākais veids parāda atgūšanā ir parāda atguvēja iespēja
informāciju par parādnieku un tā parādu iekļaut parādvēstures datubāzē.
Parādvēstures datubāze ir datu kopums par parādnieku un tā parādu, kuru
kreditora vārdā vai uzdevumā atgūst vai ir atguvis parāda atgūšanas pakalpojuma
sniedzējs. Parādvēstures datubāzes mērķis ir sniegt informāciju trešajai personai,
lai tā varētu novērtēt fiziskās personas spēju izpildīt maksājuma saistības. To
dara, ja darījumā vai tiesību aktā noteiktais maksājuma saistību izpildes kavējums
ir ilgāks par 60 dienām; ir iestājies parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja
paziņojumā noteiktais parādnieka iebildumu izteikšanas termiņš un parādnieks
šajā termiņā nav samaksājis parādu. Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs
rakstveidā paziņo parādniekam par informācijas iekļaušanu parādvēstures
datubāzē. Tajā iekļauto informāciju dara pieejamu trešajām personām ne agrāk
kā 30 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas parādniekam. Informācija
parādvēstures datubāzē tiek glabāta trīs gadus no parāda samaksas dienas vai
saistību izpildes dzēšanas dienas likumā noteiktajā kārtībā. Ja parāds netiek
samaksāts, informāciju par parādnieka parādu glabā parādvēstures datubāzē līdz
prasījuma tiesību noilguma izbeigšanās dienai.
2018.gadā Latvijā darbojās 32 licencēti
ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojuma sniedzēji un to kopējais parādu portfelis 2018.gadā par 1 290 323
fizisko personu lietām sastādīja 1 280 milj.euro, savukārt par juridisko personu
(tajā skaitā, fiziskām personām - saimnieciskās darbības veicējiem) 106 230
lietām - 286,207 milj.euro.
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Parādu portfeļa kopsummas un lietu skaita salīdzinājums dalījumā par
patērētājiem un juridiskām personām
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Parādu portfelis - patērētāji

Parādu portfelis - juridiskas personas

Parādu portfelis

Lietu skaits

Kopējā parādu portfeļa atšifrējums dalījumā par patērētājiem un juridiskām personām

Ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju sniegtā informācija PTAC
(portfelī nav fizisko personu parādu valstij un pašvaldībām) liecina par milzīgo
parādu slogu fiziskajām personām. Turklāt vidēji vienas fiziskās personas parādu
lietas apjoms sastāda 992 euro.
PARĀDA LIETU SKAITS NO KOPĒJĀ LIETU SKAITA
DALĪJUMĀ PA NOZARĒM
Kredītiestādes

11.27%

Nebanku kreditēšana

11.85%

10.58%
Elektroniskie sakari
(telekomunikācijas, internets)
Nekustamā īpašuma uzturēšanas
izdevumi (komunālie maksājumi)

4.45%
2.83%
31.01%

Medicīnas pakalpojumi

Autostāvvietas

28.01%

Citas preces un pakalpojumi
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PARĀDU SUMMAS APMĒRS NO KOPĒJĀ PARĀDU
PORTFEĻA DALĪJUMĀ PA NOZARĒM
Kredītiestādes
Nebanku kreditēšana
Elektroniskie sakari
(telekomunikācijas, internets )
Nekustamā īpašuma uzturēšanas
izdevumi (komunālie maksājumi)

3.10%
0.28%
0.37%
1.25%

Medicīnas pakalpojumi

5.89%
21.71%

Autostāvvietas

67.39%

Citas preces un pakalpojumi

PTAC apkopotā informācija liecina, ka Ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojumu sniedzēju portfeļa lielāko apjomu veido parādi kredītiestādēm
parāda - 67,39% un nebanku kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem - 21,71%.
Savukārt lietu skaits ir pretējs: kredītiestādēm 11,85%, bet nefinanšu sektoram 31.01%, turklāt elektronisko sakaru parādi (telekomunikācijas, internets) veido
28,01% no kopīgā lietu skaita, kas ir pārsteidzoši liels un varētu norādīt uz
nepieciešamību valstij iesaistīties ieviešot stingrākus nosacījumus.
Izmantojot publiski pieejamos datus, tika aprēķināts vidējais vienas parāda lietas
apjoms pa iepriekš minētajām nozarēm, t.i. kredītiestādēm - 5643 euro, nebanku
kreditētājiem - 695 euro, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem - 209
euro, nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem - 438 euro,
medicīnas pakalpojumu sniedzējiem 83 - euro, autostāvvietu pakalpojumu
sniedzējiem - 26 euro, citām precēm, pakalpojumiem - 273 euro. Tātad vislielākās
summas ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju portfelī sastāda
tieši no kredītiestādēm saņemtās lietas, kam seko nebanku sektora lietas, taču to
vidējais apjoms ir astoņas reizes mazāks.
2018. gadā kopskaitā ārpustiesas parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējiem no
jauna tika nodotas atgūšanai 404 832 parādu piedziņas lietas par kopējo summu
253,098 milj. eiro.
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PARĀDA ATGŪŠANAI NODOTO LIETU SKAITS 2018. GADĀ % NO
KOPĒJĀ LIETU SKAITA
Parāda atgūšanai no jauna nodoto lietu skaits 2018. gadā
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Parāda atgūšanai no jauna nodoto lietu skaits 2018. gadā

Līdztekus ir norādāms, ka pārskata gadā visvairāk lietu parāda atgūšanai no
kopējā parādu atgūšanai nodoto lietu skaita (404 832 lietas), 33,51%, jeb 135
679 lietas par kopējo summu 77,889 milj. eiro tika nodotas no nebanku
kreditēšanas sektora. Otrajā vietā 2018. gadā ierindojās elektronisko sakaru un
pakalpojumu nozare ar 32,12% jeb 130 013 lietām par kopējo summu 23,598
milj. eiro, tālāk autostāvvietu pakalpojumu sniedzēji ar 10,09% jeb 40 851 lietām
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par kopējo summu 1,01 milj. eiro, nekustamā īpašuma uzturēšanas pakalpojumu
nozare ar 9,50% jeb 38 450 lietām par kopējo summu 11,093 milj. eiro, citu preču
un pakalpojumu joma ar 8,40% jeb 33 986 lietām par kopējo summu 14,557 milj.
eiro, kredītiestāžu jomā ar 6,28 % jeb 25 442 lietām par kopējo summu 124,907
milj. eiro un vismazāk lietu tika nodots medicīnas pakalpojumu jomā ar 0,1 %,
jeb 441 lietām par kopējo summu 41, 5 tūkst. eiro.
2018. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rādītājiem, jāsecina, ka pilnībā
atgūto parāda lietu skaitā ir vērojams neliels kritums par apmēram diviem
procenta punktiem, sasniedzot 11,83 % no kopējā lietu skaita. Savukārt, daļēji
atgūto parādu skaits 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gada datiem pieauga par
apmēram 4 procenta punktiem, sasniedzot 11,13 %. Vienlaikus ir jākonstatē, ka
neatgūto parāda lietu skaits, saglabājot iepriekšējo gadu tendenci, sasniedz tuvu
80 % procenta punktu atzīmi, un pārskata gadā salīdzinājumā ar 2017.gadu kritās
tikai par 1,76 % procenta punktiem, lai gan ir jāņem vērā arī fakts, ka pārskata
gādā pieauga no jauna atgūšanai nodoto lietu skaits. Atbilstoši EKSPERTU
sniegtajai informācijai, lai objektīvi novērtētu parādu atgūšanas efektivitāti,
nepieciešams novērtēt parādu portfeli. Lielākā daļa no portfeļa sastāda cesijas
līgumu darījumi.
2018. gadā no kopskaitā 1 549 611 apkalpotajām parādu lietām ir pilnībā atgūti
parādi 11,83 % jeb 183 286 parādu lietās, 11,13% jeb 172 547 parādu lietās parāds
ir atgūts daļēji, bet 77,04% jeb 1 193 778 ārpustiesas parāda atgūšanai nodotās
lietās parāds vēl nav atgūts.

ATGŪTO PARĀDU (LIETU) SKAITS

77.04%

2018. gads

11.13%
11.83%

78.80%

2017. gads

7.21%
14.00%

Nav atgūti

Daļēji atgūti

.
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Pilnībā atgūti

Ārpustiesas parādu piedzinēju portfelī lietas nonāk ar dažāda vecuma parādiem,
tas ir atkarīgs no konkrētā klienta-kreditora, politikas. Jo ātrāk lieta nonāk, jo ir
lielākas iespējas to atgūt. Pozitīvi vērtējams, ka šajā procesā nav laika
ierobežojuma darbam ar parāda atgūšanu, līdz ar to piedzinējs var ar parādnieku
vienoties par saprātīgu grafiku parāda nomaksai, ko nevar valsts iestādes,
piemēram, VID. Vienlaicīgi arī ārpustiesas izpildītāji vēršas tiesā gan kā kreditori
(cesijas darījumi), gan klientu vārdā uz pilnvarojuma pamata, kā rezultātā
piedziņa nonāk līdz zvērinātajam tiesu izpildītājam. 2018.gadā ārpus tiesas
parāda piedzinēji ZTI iesniedza 6.5 tūkst. lietas par cesijas darījumiem, savukārt
uz pilnvarojuma pamata apmēram 3 tūkst.lietas.
No augstāk minētajiem datiem PTAC ir konstatējis:
“Vairāku gadu garumā neatgūto parādu (lietu) skaits tuvojas 80% rādītājam, kas
pirmšķietami vedina domāt, ka vairumam patērētāju ienākumu līmenis nav
atbilstošs tirgū piedāvāto preču un pakalpojumu cenu līmenim, kas savukārt
norāda uz sociālām problēmām. Saskaņā ar statistikas datiem pēdējo trīs gadu
laikā piektā Latvijas iedzīvotāju daļa atrodas uz nabadzības sliekšņa. 2017.gadā
nabadzības riska indekss sasniedza 23,3 %, savukārt naudas izteiksmē slieksnis
bija aprēķināts 367 eiro apmērā.”7
4.3. Zvērināti tiesu izpildītāji
Zvērinātu tiesu izpildītāju darbību nosaka Tiesu izpildītāju likums, Civilprocesa
likums un citi normatīvie akti.
Tiesu izpildītājs izpilda tiesas nolēmumus, tai skaitā nolēmumus par parādu
piedziņu, izmantojot Civilprocesa likumā noteiktos piespiedu izpildes līdzekļus:
piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu,
kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot;
piedziņas vēršana uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām
personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem
parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs vai pie citiem
maksājumu pakalpojumu sniedzējiem);
piedziņas vēršana uz parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot;
piedziņas vēršana uz parādnieka apbūves tiesību, to pārdodot;
tiesas piespriestās mantas nodošana piedzinējam un ar tiesas
spriedumu uzlikto darbību izpildīšana;
spriedumā norādīto personu un mantu izlikšana no telpām;
ievešana valdījumā;
citi līdzekļi, kas norādīti spriedumā.
7

http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/parskats_par_arpustiesas_paradu_atgusanas_sektor
u_2018.pdf
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Civilprocesa likums arī nosaka kārtību, kādā no parādniekam izmaksājamās
darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus pēc izpildu
dokumentiem izdara līdz piedzenamā parāda dzēšanai:
“1) uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju
fonda administrācijas labā — saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos
maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru
apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;
2) piedzenot uzturlīdzekļus, zaudējumus vai kompensāciju sakarā ar personisku
aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies
personas nāve, vai kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu, kā arī
izpildot administratīvo pārkāpumu lietās pieņemtos nolēmumus, — 50 procentus, saglabājot
parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no
minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu
līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā;
3) pārējos piedziņu veidos, ja likumā nav noteikts citādi, — 30 procentus, saglabājot
parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus minimālās mēneša darba algas
apmērā un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā.
(2) Ja piedziņa uz darba samaksu tiek vērsta pēc vairākiem izpildu dokumentiem,
darbiniekam katrā gadījumā jāsaglabā darba samaksa un tai pielīdzinātie maksājumi 50
procentu apmērā, bet ne mazāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā un uz katru
apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā,
izņemot šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto gadījumu.
(4) Ieturējumu apmēru no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem aprēķina
no summas, kas parādniekam jāsaņem pēc nodokļu samaksas.”
597.pants. Kārtība piedziņas vēršanai uz parādnieka darba samaksu, tai
pielīdzinātajiem maksājumiem un citiem ienākumiem
(1) Tiesu izpildītājs nosūta darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai rīkojumu
ar norādi izdarīt ieturējumus no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas,
stipendijas vai pabalsta un uz parādnieka rēķina ieskaitīt ieturētās summas tiesu izpildītāja
depozīta kontā.
(2) Izbeidzot darba attiecības ar parādnieku, darba devējs par to informē tiesu izpildītāju,
kā arī norāda parādnieka jauno darbavietu, ja tā ir zināma. Šie noteikumi attiecināmi arī uz
juridiskajām personām, kas ir izdarījušas ieturējumus no parādniekam izmaksājamās
pensijas, stipendijas vai pabalsta, ja šo maksājumu izdarīšana tiek pārtraukta.”

2019.gada 30.jūnijā zvērināto tiesu izpildītāju lietvedībā bija 443 256 izpildu
lietas par 5 409 585 887.58 EUR parādsaistībām. Laika periodā no 1.01.2019.30.06.2019., piedziņai tika nodotas 30 211 jaunas lietas par summu 281 229 736.9
eiro un šajā pašā laika periodā piedzīti 194 269 025.01 eiro. No kopējā lietu skaita
lielākās kategorijas ir zaudējumu piedziņa no fiziskajām personām (156 tūkstoši
jeb 35%), zaudējumu piedziņa no juridiskajām personām (88 tūkstoši jeb 20%)
un prasības par uzturlīdzekļu piedziņu (61 tūkstotis, jeb 14%). Jāatzīmē, ka,
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iepazīstoties ar lietu uzskaiti, tika secināts, ka to uzskaites struktūra nesniedz
iespēju atlasīt lietas, kuras ir attiecināmas uz PĒTĪJUMU.
Uzklausot EKSPERTA viedokli, lai iegūtu priekšstatu par lietu struktūru,
pētījuma ietvaros tika veikta tiesu izpildītāju aptauja, kurā piedalījās 15 tiesu
izpildītāji, kuru lietvedībā ir 126 312 lietas (29% no kopējā lietu skaita).
Saskaņā ar Zvērināto tiesu izpildītāju aptaujā iegūtajiem datiem, kopumā
lietvedībā esošās fizisko personu parādsaistību izpildu lietas sadalās šādi:
Parādsaistības kredītiestādēm 7%
Parādsaistības nebanku kreditētājiem 17%
Uzturlīdzekļu parādsaistība 16%
Nodokļu parādsaistības (šajā lietu kategorijā ir arī nekustamā īpašuma
nodoklis, ko administrē pašvaldības) 40%
Citas parādsaistības 21%
Vērtējot 2019.gada pirmajā pusē uzsāktās jaunās lietas, aptaujas dati sniedz šādu
sadalījumu:
Parādsaistības kredītiestādēm 4%
Parādsaistības nebanku kreditētājiem 16%
Uzturlīdzekļu parādsaistība 16%
Nodokļu parādsaistības (šajā lietu kategorijā ir arī nekustamā īpašuma
nodoklis, ko administrē pašvaldības) 44%
Citas parādsaistības 20%
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ZTI aptaujas dati rāda, ka ZTI piedziņā vislielāko lietu skaitu veido nodokļu
parādu lietas – 40%, nebanku kreditētāju lietas veido 17% un uzturlīdzekļu
piedziņas lietas – 16%. Salīdzinoši daudz ir citu lietu (civiltiesiskie strīdi starp
fiziskām personām, administratīvie un kriminālsodi, parādi par precēm un
pakalpojumiem u.c.).
Pēdējā laikā tendence ir samazināties kredītiestāžu piedziņas lietu skaitam un
pieaugt nodokļu piedziņas lietu īpatsvaram.
5. Fizisko personu maksātnespējas process.
Fiziskas personas maksātnespējas process (FPMNP) ir paredzēts labticīgām
fiziskām personām, kuras no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ vairs nav
spējīgas segt vai ilgtermiņā nespēs segt savas saistības pret kreditoriem, bet vēlas
atjaunot savu maksātspēju.
FPMNP neatbrīvo fizisko personu no tādiem prasījumiem kā uzturlīdzekļu
samaksa, prasījumi no neatļautas darbības, nodrošinātā kreditora prasījumi, ja
parādnieks ir saglabājis ieķīlāto mājokli, Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā (LAPK) un Krimināllikumā paredzētie sodi, kā arī kompensācijas par
radīto kaitējumu.
FPMNP pieteikumu tiesā var iesniegt tikai pats parādnieks, ja pastāv vismaz
viena no šādām maksātnespējas pazīmēm:
1) nav iespēju nokārtot iestājušās parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 5000 eiro;
2) gada laikā nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuras kopā pārsniedz 10
000 eiro.
Pieteikuma izmaksas ir valsts nodeva 70 euro apmērā, kā arī depozīts divu
minimālo mēnešalgu apmērā - šobrīd 860 euro.
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Tiesa FPMNP pasludina, ja persona pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas
Republikas nodokļu maksātājs likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1. panta 4.
punkta izpratnē, nav individuālais komersants (pretējā gadījumā, īstenojot
fiziskās personas maksātnespējas procesu, saskaņā ar Maksātnespējas likuma
noteikumiem vispirms jāīsteno juridiskās personas maksātnespējas process),
veikta FPMNP depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā.
Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām daļām - bankrota
procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras laikā tiesas
iecelts maksātnespējas procesa administrators pārdod visu parādniekam
piederošo mantu, iegūto summu novirzot procesa izmaksu un kreditoru prasījumu
segšanai. Saistību dzēšanas procedūras laikā parādnieks katru mēnesi veic
kreditoriem maksājumus no regulārajiem ienākumiem saistību dzēšanas plānā
paredzētajā apmērā.
Procesa ilgums ir atkarīgs no tā, vai parādniekam ir manta, ko realizēt bankrota
procedūrā, un kāds ir pēc bankrota procedūras pabeigšanas atlikušo saistību
apmērs.
Jāvērš uzmanība, ka fiziskās personas maksātnespējas procesā administratoram
ir pienākums apstrīdēt pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas noslēgtos
parādnieka darījumus, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem.
Minimālais saistību dzēšanas termiņš ir noteikts seši mēneši, bet maksimālais trīs
gadi.
Ja saistību dzēšanas plāns ir izpildīts un nav citu šķēršļu (piemēram, parādnieks
slēpis savus ienākumus u.c.), pēc maksātnespējas procesa izbeigšanas fizisko
personu atbrīvo no maksātnespējas procesa ietvaros nesegtajām saistībām.
Lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi, tā
uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Maksātnespējas kontroles dienests
un tiesa.8
Vērtējot maksātnespējas procesu skaitu fiziskām personām, jāsecina, ka tas ir
salīdzinoši neliels pret kopējo parādnieku skaitu, kas varētu liecināt par to, ka
process ir gana sarežģīts un dārgs, lai to izmantotu lielāks skaits fizisko personu.

8

https://tm.gov.lv/lv
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Avots: https://blog.lursoft.lv/2019/01/23/fizisko-personu-maksatnespejas-ari2018-gada-vairakuma/
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6. Aplokšņu algu apjoms.
Aplokšņu algas – algas daļa, kas darbiniekam tiek izmaksāta, nedeklarējot un
nemaksājot nodokļus ir viena no lielākajām ēnu ekonomikas sadaļām. Saskaņā ar
Rīgas ekonomikas augstskolas pētījumu “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas
valstīs 2009.-20189.”, 2018.gadā aplokšņu algas veidoja 45,5% no ēnu
ekonomikas un neuzrādītie darbinieki vēl 17,4%.

Minētajā pētījumā novērtēts arī aplokšņu algu īpatsvars kopējā algu fondā un
2018.gadā tas sastādīja 21,5%, turklāt pēdējos trīs gadus tam ir tendence pieaugt
un tas ir ievērojami augstāks kā pārējās Baltijas valstīs.

9

https://www.sseriga.edu/sites/default/files/2019-05/SSERiga_%C4%92nu_ekonomika_indekss_2018.pdf
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VID algas nodokļu plaisas (nedeklarēti un deklarēti, bet nesamaksāti nodokļi)
aprēķini par nedeklarētās darba algas īpatsvaru uzrāda līdzīgu novērtējumu –
19,3%, atšķirībā ano Rīgas ekonomikas augstskolas pētījuma uzrādot pozitīvu
tendenci pēdējo četru gadu laikā.10

10

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
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VID veiktie aprēķini par “aplokšņu algu” radītajiem kopējiem zaudējumiem
2018.gadā sastāda 1807,32 milj.euro, nedeklarēto neto darba algas ienākumu
apjoms ir 1068,31 milj.euro, no kā nesamaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
sastāda 231,12 milj.euro un valsts sociālās apdrošināsanas obligātās iemaksas507,89 milj.euro, turklāt sākot ar 2016.gadu tie pieaug.11

11

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
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7. Pārādnieka profils
Vecums
Saskaņā ar VID novērtējumu aplokšņu algu saņemšanas risks pieaug, pieaugot
algas saņēmēja vecumam, vislielākais tas ir pārsniedzot 65 gadu vecumu. 12 To
varētu izskaidrot ar vecuma pensijas iestāšanos, kā rezultātā cilvēks saņem
pensiju un algotais darbs ir papildus ienākumi, nereti strādājot nepilnu laiku un
mazkvalificētu darbu. Turklāt tas ir vērtējams kopā ar pensijas apjomu un
iespējām saņemt papildus pabalstus no pašvaldības, proti, vai darba ienākumu
uzrādīšana neliedz saņemt kādu no pabalstiem.

Dzimums
VID veiktie aprēķini liecina par to, ka vidēji lielāks aplokšņu algu risks ir
vīriešiem, īpaši izteikta atšķirība ir 25 - 45 gadu vecumā.13 Pēc PĒTĪJUMA
12

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
13

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
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autoru domām tas varētu būt izskaidrojams ar vecumu, kad cilvēkam parasti ir
visaugstākās darba spējas, īpaši fiziskās, kā arī daudzajamām vienlaicīgi
nepieciešamajām vajadzībām (dzīves vieta, tās iekārtošana, bērnu uzturēšana,
sadzīves tehnika, automašīna, hobiji utml.), kā rezultātā cilvēks pieņem lēmumu
“dzīvot šodienai”. Daļēji tas varētu būt izskaidrojams arī ar to, ka šajā vecumā ir
visvairāk Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku:
- Vecumā līdz 45 gadiem – 23 551
- Vecumā no 45 – 65 gadiem – 16 791
- Vecumā virs 65 gadiem – 460

Ģimenes stāvoklis
Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku ietekme varētu būt redzama arī VID
datos par aplokšņu algu risku atkarībā no ģimenes stāvokļa.14 Šķirtiem vīriešiem
aplokšņu algu risks ir ievērojami augstāks. Augstais aplokšņu algu risks
atraitņiem un šķirtajiem varētu būt saistīts ar nabadzības risku, jo bieži vien segt
visus mājsaimniecības izdevumus ar vienu algu ir sarežģīti, kas rada motivāciju

14

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
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saņemt algu aploksnē. Iespējams, ka šādos krīzes gadījumos cilvēkiem arī
veidojas parādi, kurus tie nespēj atmaksāt.

Materiālais stāvoklis
VID novērtējums liecina arī par to, ka aplokšņu algu saņēmiem ir salīdzinoši
mazāk īpašumu15. Tas skaidrojams ar to, ka šiem cilvēkiem ir grūtāk aizņemties
lielu pirkumu (nekustamais īpašums, automašīna) veikšanai, jo nav pierādāmi
legālie ienākumi. Tāpat arī pret šiem cilvēkiem ir grūtāk veikt parādu piedziņu,
jo to īpašumā nav nekustamas un kustamas mantas. Iespējams, ka tiem ir arī
nenosegti parādi, kas motivē slept ienākumus un īpašumus.

15

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
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Arī publiskajā telpā VID sniedzis savu raksturojumu “aplokšņu algu”
saņēmējiem, piemēram:
 VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja norādīja, ka nemainās arī
aplokšņu algas saņēmēja profils, proti, tas ir teju katrs piektais darba
ņēmējs, pirmspensijas vecuma cilvēks un mazāk kvalificēta darba veicējs,
kuram, iespējams, pietrūkst informācijas par savām tiesībām, viņš nav
drošs stāties pretī darba devējam vai baidās par aplokšņu algas saņemšanu
paziņot VID.16
 Viņu profils ir tāds diezgan drūms un skumīgs. Pārsvarā tie ir cilvēki, kas
tuvojas pensijas vecumam. Tie ir cilvēki, kas strādā mazkvalificētu darbu.
Viņi ir diskriminēti darba tirgū un spiesti pieņemt uzspiestus noteikumus
no darba devēja, kas ir nožēlojami. Visvairāk aplokšņu algas saņem šķirti
pusmūža vīrieši, no kā VID izdara secinājumu, ka negodīgi
uzņēmēji labprāt palīdz alimentu nemaksātājiem. 17

16

https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/aploksnu-algas-joprojam-visbiezak-sanemtirdznieciba-un-buvnieciba-nodarbinatie-liecina-petijums
17
https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/vid-petijums-latvija-joprojam-zel-un-plaukst-alguizmaksasana-aploksne/
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8. Aplokšņu algu cēloņi
Aplokšņu alga ir veids kā negodīgi uzņēmēji un fiziskās personas izvairās no
nodokļu nomaksas. Uzņēmumu gadījumā tā ir īpašnieku vēlme nopelnīt vairāk
un samazināt izmaksas, kas ļauj piedāvāt zemāku cenu tirgū. Fizisko personu –
darba ņēmēju gadījumā tā ir vēlme īstermiņā iegūt vairāk līdzekļu savu vajadzību
apmierināšanai. Abos gadījumos aplokšņu algas ir īstermiņa risinājums, kas
nākotnē rada negatīvu ietekmi – konkurētspējas zudumu uzņēmumiem un valsts
sociālā nodrošinājuma samazināšanos darba ņēmējiem, nemaz nerunājot par
pieķeršanas un sankciju risku.

Makroekonomiskā
situācija valstī

Nodokļu
samaksas
kultūra valstī

Nodokļu
plaisa
Nodokļu
sistēmas
īpašības

Nodokļu
administrēšanas
procesa organizācija

Valsts ieņēmumu dienests runājot par nodokļu plaisu ir identificējis 4 galvenos
nodokļu plaisu ietekmējošos faktorus – makroekonomiskā situācija valstī,
nodokļu samaksas kultūra valstī, nodokļu sistēmas īpašības un nodokļu
administrēšanas procesa organizācija.18

18

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/aploksnu_algu_plaisa_komersantiem_kas_strada_vispareja_rezima
_2018.gada_publikacijai.pdf
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Savukārt
PTAC ir atzinis: “Vairāku gadu garumā neatgūto parādu (lietu)
skaits tuvojas 80% rādītājam, kas pirmšķietami vedina domāt, ka vairumam
patērētāju ienākumu līmenis nav atbilstošs tirgū piedāvāto preču un pakalpojumu
cenu līmenim, kas savukārt norāda uz sociālām problēmām. Saskaņā ar statistikas
datiem pēdējo trīs gadu laikā piektā Latvijas iedzīvotāju daļa atrodas uz
nabadzības sliekšņa. 2017.gadā nabadzības riska indekss sasniedza 23,3 %,
savukārt naudas izteiksmē slieksnis bija aprēķināts 367 eiro apmērā.”19
Autori uzskata, ka VID uzskaitījumam attiecībā uz fiziskajām personām ir
jāpievieno vēl divi aspekti:
- Valsts iedzīvotāju materiālā situācija, ņemot vērā to, ka saskaņā ar
Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2017.gadā nabadzības
riskam bija pakļauti 23,3% Latvijas iedzīvotāju;20
- Iedzīvotāju parādsaistību apjoms un to piedziņas iespējas.

8.1.

Iedzīvotāju nabadzības risks

Viena no tirgus ekonomikas pamatproblēmām ir resursu nepietiekamība. Tas ir
jautājums par starpību starp ierobežotiem resursiem un neierobežotām cilvēku
vajadzībām. Šajos apstākļos cilvēkiem ir jāpieņem lēmumi par to, kā izlietot
iebežotos resursus, lai maksimāli apmierinātu savas vajadzības. Tai skaitā tas ir
jautājums par to, cik līdzekļus novirzīt sabiedrības kopīgiem mērķiem (ar nodokļu
palīdzību) un cik atstāt personisko vajadzību apmierināšanai. Izpratne par
personīgajām vajadzībām ir atkarīga no resursu daudzuma, kas ir cilvēka rīcībā.
Statistikas vajadzībām tiek aprēķināts minimālo ienākumu līmenis, kas cilvēkam
ir nepieciešams, lai apmierinātu savas pamatvajadzības. Nabadzības riska
slieksnis 2017.gadā bija 367 eiro mēnesī viena cilvēka mājsaimniecībai, 770 eiro
eiro mēnesī mājsaimniecībai ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem un tam
bija pakļauti 23,3% iedzīvotāju.21
Ministru kabineta Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu nosaka, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 128,06 eiro.
19

http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/parskats_par_arpustiesas_paradu_atgusanas_sektor
u_2018.pdf
20

https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publication/2019-01/Nr_82_Nabadzibas_risks_un_sociala_atstumtiba_Latvija_2018_%2819_00%29%20LV.pdf
21
https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/publication/2019-01/Nr_82_Nabadzibas_risks_un_sociala_atstumtiba_Latvija_2018_%2819_00%29%20LV.pdf
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Ekonomikā ir vispārzināms termins “Bezdarba slazds”, kurš nozīmē to, ka
gadījumā, ja ieguvums cilvēkam uzsākot algotu darbu ir nepietiekoši liels,
salīdzinot ar sociālajiem pabalstiem, paliekot bezdarbnieka statusā, viņš
visticamāk nebūs motivēts sākt strādāt. Sākot strādāt cilvēks ne tikai atsakās no
sava brīvā laika un zaudē sociālos pabalstus, bet arī maksā nodokļus no saņemtās
algas. Tāpēc šajā jomā būtiska ir sociālo pabalstu politika, kas nodrošinātu
atbalstu tikai tiem, kam tas patiešām nepieciešams un motivētu cilvēkus
atgriezties darba tirgū. Ja šiem faktoriem vēl pieskaita parādu piedziņu, ieguvums
no algota darba samazinās vēl vairāk. Tāpēc parādu piedziņas pasākumiem jābūt
samērīgiem, lai saglabātu parādniekam motivāciju strādāt un gūt ienākumus, kas
sniedz iespēju apmierināt pamatvajadzības un pakāpeniski dzēst parādu.
Analizējot cilvēku motivāciju strādāt algotu darbu, jāņem vērā arī Civilprocesa
likumā noteiktās summas, pret kurām nevar tikt vērsta piedziņa.
Visnelabvēlīgākais risinājums parādniekam ir uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā,
jo tiek piedzīti visi ienākumi, izņemot 50% no minimālās mēnešalgas (pēc
nodokļu nomaksas), kas šobrīd ir 215 EUR. Tas ir ievērojami zem 367 eiro, kas
ir CSP noteiktais nabadzības riska slieksnis. Visticamāk ar 215 eiro mēnesī
cilvēkam ir neiespējami nosegt izdevumus par savām pamatvajadzībām
(mājoklis, pārtika, apģērbs, ārstēšanās izdevumi) un tas rada ļoti spēcīgu
motivāciju saņemt papildus ienākumus nelegāli.
8.2.

Parādu korelācija ar aplokšņu algām

Parādnieku motivāciju saņemt aplokšņu algas var iedalīt 3 līmeņos:
- Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, kuras tie maksā līgumā vai likumā
noteiktā kārtībā. Šīs iedzīvotāju grupas motivāciju saņemt aplokšņu
algas var uzskatīt par salīdzinoši nelielu, jo to uzņemtās saistības atbilst
viņu ienākumu līmenim un neapdraud pamatvajadzību apmierināšanu;
- Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, par kurām tiek kavēti maksājumi
un no kreditoru puses tiek veiktas darbības līdzekļu atgūšanai. Šī ir
parādu piedziņas stadija, ko veic kreditors pats vai ar Ārpustiesas parādu
atgūšanas pakalpojumu sniedzēja palīdzību un kura pamatā balstās uz
komunikāciju ar parādnieku. Šai iedzīvotāju kategorijai motivācija
saņemt aplokšņu algas jau ir lielāka, jo to saistību apjoms pārsniedz
ienākumu līmeni un tas rada grūtības nodrošināt pamatvajadzības.
Tomēr šajā stadijā pret tiem vēl netiek vērsti saistoši piespiedu
instrumenti;
- Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, par kurām tiek kavēti maksājumi
un ir uzsākta ZTI vai valsts iestāžu (VID; UGFA) piedziņas pasākumi.
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Šai iedzīvotāju grupai ir vislielākā motivācija neuzrādīt ienākumus, t.sk.
darba algu, jo tie efektīvi var tikt piedzīti parādu segšanai.
Saskaņā ar tiesu izpildītāju aptauju, vidēji 47% no parādniekiem, pret kuriem
uzsākta piedziņa, slēpj savus ienākumus, tai skaitā 28% būtiski samazinās alga,
36% samazinās ienākumi bankas kontā, 34% maina darba vietu 2 vai vārāk reizes
gadā (skat. .pielikumu). ZTI min arī citus veidus, kā parādnieki cenšas izvairīties
no parādu piedziņas:







Atver kontus ārvalstīs;
Emigrē uz ārvalstīm;
Strādā nelegāli;
Saņem algu uz sveša vārda;
Mantu reģistrē uz citas personas vārda;
Kontu kredītiestādēs mainīšana.

Pētījuma laikā iegūtā informācija un veikto interviju rezultāti norāda, ka
korelācija starp fiziskai personai parāda esamību un “aplokšņu algu” saņemšanu
ir novērojama. VID secinājis:” Analizējot fizisko personu – parādnieku datus ir
novērojama tendence, ka, jo lielāks ir fiziskās personas parāds, jo mazāki ir viņu
deklarētie ienākumi (tie ir valstī noteiktās minimālās darba algas līmenī vai zem
tās)”. Arī Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas rīcībā esošā informācija
norāda, ka parādniekiem par uzturlīdzekļiem, uzreiz pēc parāda iekasēšanas
uzsākšanas atalgojums samazinās, turklāt ļoti bieži līdz valsts noteiktajai
garantētajai summai - 215 (neto) euro2019. gada jūlijā no UGFA parādniekiem,
kuri ir saņēmuši atalgojumu ( 8446 personas, kaut gan parādnieki ir virs 40000!),
alga zem 430 euro sastādīja 46%. Tāpat vērojama arī salīdzinoši bieža darba vietu
maiņa, lai kādu laiku varētu izvairīties no parāda piedziņas - septiņu mēnešu laikā
17% no strādājošiem parādniekiem ir divas un vairāk reizes nomainījuši darba
vietu, 47 parādnieki to ir izdarījuši pat 4 reizes.
9. Galvenie secinājumi.
1. Pilnīgas, vienkopus apkopotas informācijas par iedzīvotāju parādsaistību
apjomu nav. Tā ir sadrumstalota un meklējama dažādos reģistros, kur
informācija ir nepilnīga un pārklājas.
2. Vērtējot kopējo fizisko personu parādsaistību apjomu, atbilstoši
pieejamajai informācijai secināms, ka vislielākais tas ir kredītiestādēm
(6,5 miljardi eiro), kam seko nebanku kreditētāji (712 miljoni eiro), UGF
(324 miljoni eiro) un nodokļi (233 miljoni eiro). Šajā novērtējumā nav
ņemtas vērā citas parādsaistības, kuru apjoma novērtēšanai nav pietiekoši
dati.
3. Arī kopējā parādnieku skaita ziņā līderos ir kredītiestādes ar 673 000,
kam seko nebanku kreditētāji ar 430 000, VID ar 73 000 un UGF ar 41
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000. Arī šajā aprēķinā datu trūkuma dēļ nav atspoguļots citu parādnieku
skaits, lai gan tas noteikti ir ievērojams.
Parādnieku skaita, kuriem ir kavēti maksājumi ziņā, pirmajā vietā ar 140
000 ir kredītiestādes, kam seko VID ar 73 000, nebanku kreditētāji ar 54
000 un UGF ar 41 000. Arī šeit ievērojamu skaitu kavētu parādu veido
citu veidu parādnieki, lai gan to parādu apjoms parasti ir mazāks.
Attiecībā uz parādiem, kas veidojas valstij, likumdošana atbildīgajām
institūcijām ir deleģējusi pienākumus un tiesības, kas sniedz iespēju atgūt
parādu pašām. Ja valsts iestādēm, ar likumdevēja piešķirtajām tiesībām,
tomēr parādus atgūt neizdodas, tad tās piedziņu nodod Zvērinātajam tiesu
izpildītājam. Savukārt tiem kreditoriem, kuriem parādi ir izveidojušies
saimnieciskās darbības ietvaros, piemēram, kredītiestādes, līzinga
kompānijas, nebanku kredītu izsniedzēji, preču un pakalpojumu
sniedzēji, parādus drīkst atgūt
atbilstoši normatīvajos aktos
komersantiem noteikto tiesību par debitoru atgūšanu noteiktajam, kā arī
iepriekš noslēgtā līgumā ar fizisko personu atrunātā ietvaros. Fiziskās
personas tiesības tiek aizsargātas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības
likumā noteiktajam. Attiecībā uz civiltiesisko attiecību rezultātā
radušiem parādiem, kreditori var izvēlēties izmantot kāda no 32 licencētu
ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēju palīdzību par
samaksu vai arī vērsties tiesā un nodot piedziņu Zvērinātiem tiesu
izpildītājiem.
VID veikto parādu piedziņas pasākumu ietvaros, iepriekš sniegtā
informācija norāda, ka visefektīvākais no tiem ir komunikācija ar
nodokļu parādnieku, kas sastāda 91% no iekasētā. Neraugoties uz to, ka
atšķirībā no citiem kreditoriem, VID ir tiesības pašam pieņemt lēmumu
par INKASO un nosūtīt to izpildei kredītiestādei, apkopotā statistika
norāda, ka tādējādi tiek iekasēts tikai 5% no parāda.
Lai arī 2018.gadā vērojama būtiska UGFA piedziņas efektivitātes
uzlabošanās, kas skaidrojama ar papildus UGFA piešķirtajām tiesībām,
piemēram, autovadītāja apliecību izmantošanas liegšanu , atgūtie
līdzekļi sastādīja tikai mazliet vairāk kā 1/7 daļu no izmaksātajiem
uzturlīdzekļiem, veidojot būtisku slogu valsts budžetam.UGFA kā
visefektīvāko līdzekli parādu piedziņā norādīja vienošanās noslēgšanu ar
parādnieku, autovadītāja apliecības izmantošanas aizliegums,
informācijas pieejamību par parādnieka darba vietu un atalgojumu, ko
regulāri saņem no VID.
PTAC apkopotā informācija liecina, ka Ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojumu sniedzēju portfeļa lielāko apjomu veido parādi
kredītiestādēm - 67,39% un nebanku kreditēšanas pakalpojumu
sniedzējiem - 21,71%. Savukārt lietu skaits ir pretējs: kredītiestādēm
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11,85%, bet nefinanšu sektoram - 31.01%, turklāt elektronisko sakaru
parādi (telekomunikācijas, internets) veido 28,01% no kopīgo lietu
skaita. Kopumā vairāk kā pusi lietu veido parādi par telekomunikācijām,
medicīnas pakalpojumiem, autostāvvietām u.c.. Jāatzīmē, ka parādi
valsts iestādēm nevar tikt nodoti Ārpustiesas parādu atgūšanas
pakalpojumu sniedzējiem. Vairāku gadu garumā neatgūto parādu (lietu)
skaits tuvojas 80% rādītājam, līdz ar to efektivitāte vērtējama kā zema,
vienlaicīgi efektivitāti ietekmē portfeļa struktūra (cesijas līgumu
darījumi). Parādus iespējams atgūt tikai komunicējot ar pašu parādnieku
un panākot vienošanos par parāda atmaksu.Vienlaicīgi ārpustiesas
parādu atguvējus likumdošana neierobežo termiņā, par kuru ar
parādnieku var vienoties par parāda nomaksu, kas ir pozitīvi, salīdzinot
ar valsti iestāžu praksi.
9. 2019.gada 30.jūnijā zvērināto tiesu izpildītāju lietvedībā bija 443 256
izpildu lietas par 5 409 585 887.58 EUR parādsaistībām. Būtiski atzīmēt,
ka tiesu izpildītāja lietvedībā var būt vairākas lietas par vienu un to pašu
fizisko personu - tās netiek apvienotas. ZTI rīcībā ir visplašākās pilnvaras
parādu piedziņas jomā, ieskaitot piedziņu no darba algas. Vienlaicīgi līdz
parāda izpildes nonākšanai līdz ZTI, paiet pietiekami ilgs laiks, kā arī
pats process no tiesas lēmuma nonākšanai līdz konkrētam tiesu
izpildītājam ir birokrātisks un ilgs, proti, pašam kreditoram lēmums
fiziski Tiesā jāizņem un jānogādā tiesu izpildītājam. ZTI darbu atvieglo
valstī izstrādātā vienotā informācijas sistēma, kurā tiek uzskaitītas lietas,
kā arī ir iespēja iegūt informāciju par fiziskās personas aktīviem un
ienākumiem (dati no reģistriem, t.sk. no VID), un ir iestrādāti
brīdināšanas rīki, piemēram, par darba vietas, algas, īpašuma izmaiņām,
kā arī automatizētā INKASO nosūtīšana kredītiestādēm izpildei. ZTI
aptaujas dati rāda, ka ZTI piedziņā vislielāko lietu skaitu veido nodokļu
parādu (arī nekustamā īpašuma nodokļa) lietas – 40%, nebanku
kreditētāju lietas veido 17% un uzturlīdzekļu piedziņas lietas – 16%.
Salīdzinoši daudz ir citu lietu (civiltiesiskie strīdi starp fiziskām
personām, administratīvie un kriminālsodi, parādi par precēm un
pakalpojumiem u.c.). Pēdējā laikā tendence ir samazināties kredītiestāžu
piedziņas lietu skaitam un pieaugt nodokļu piedziņas lietu īpatsvaram.
10.Aplokšņu algas veido aptuveni piekto daļu no kopējā algu fonda. VID
veiktie aprēķini par “aplokšņu algu” radītajiem kopējiem zaudējumiem
2018.gadā sastāda 1807,32 milj.euro
11.Aplokšņu algu risks augstāks ir vīriešiem vecumā no 25-45, īpaši
šķirtiem vīriešiem, kas liecina par iespējamu korelāciju ar UGF
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parādnieku profilu. Tāpat arī aplokšņu algu saņēmējiem tipiski ir mazāk
īpašumu.
12. Parādu apjoms un to piedziņas kārtība samazina parādnieku motivāciju
piedalīties legālajā darba tirgū un uzturlīdzekļu piedziņas gadījumā liedz
parādniekam nodrošināt savas pamatvajadzības, kas rada spēcīgu
motivāciju gūt papildus ienākumus nelegāli.
13.Parādnieku motivāciju saņemt aplokšņu algas var iedalīt 3 līmeņos:
 Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, kuras tie maksā līgumā vai
likumā noteiktā kārtībā. Šīs iedzīvotāju grupas motivāciju saņemt
aplokšņu algas var uzskatīt par salīdzinoši nelielu, jo to uzņemtās
saistības atbilst viņu ienākumu līmenim un neapdraud
pamatvajadzību apmierināšanu;
 Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, par kurām tiek kavēti maksājumi
un no kreditoru puses tiek veiktas darbības līdzekļu atgūšanai. Šī ir
parādu piedziņas stadija, ko veic kreditors pats vai ar Ārpustiesas
parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēja palīdzību un kura pamatā
balstās uz komunikāciju ar parādnieku. Šai iedzīvotāju kategorijai
motivācija saņemt aplokšņu algas jau ir lielāka, jo to saistību apjoms
pārsniedz ienākumu līmeni un tas rada grūtības nodrošināt
pamatvajadzības. Tomēr šajā stadijā pret tiem vēl netiek vērsti saistoši
piespiedu instrumenti;
 Iedzīvotāji, kuriem ir parādsaistības, par kurām tiek kavēti maksājumi
un ir uzsākta ZTI vai valsts iestāžu (VID; UGFA) piedziņas pasākumi.
Šai iedzīvotāju grupai ir vislielākā motivācija neuzrādīt ienākumus,
t.sk. darba algu, jo tie efektīvi var tikt piedzīti parādu segšanai.
14.Pētījuma laikā iegūtā informācija un veikto interviju rezultāti norāda, ka
korelācija starp fiziskai personai parāda esamību un “aplokšņu algu”
saņemšanu ir novērojama. VID secinājis:” Analizējot fizisko personu –
parādnieku datus ir novērojama tendence, ka, jo lielāks ir fiziskās
personas parāds, jo mazāki ir viņu deklarētie ienākumi (tie ir valstī
noteiktās minimālās darba algas līmenī vai zem tās)”. Arī Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijas rīcībā esošā informācija norāda, ka
parādniekiem par uzturlīdzekļiem, uzreiz pēc parāda iekasēšanas
uzsākšanas atalgojums samazinās, turklāt ļoti bieži līdz valsts noteiktajai
garantētajai summai- 430 (neto) euro. Saskaņā ar tiesu izpildītāju
aptauju, vidēji 47% no parādniekiem, pret kuriem uzsākta piedziņa, slēpj
savus ienākumus, tai skaitā 28% būtiski samazinās alga, 36% samazinās
ienākumi bankas kontā, 34% maina darba vietu 2 vai vārāk reizes gadā
(skat. pielikumu).

54

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10. Priekšlikumi
Valstij nepieciešams izveidot vienotu reģistru par parāda esamību fiziskai
personai, t.sk. atsevišķu sadaļu par valsts un pašvaldību parādiem (nodokļi,
nodevas, iespējams komunālie pakalpojumi utml.). Normatīvajos aktos
jānosaka, kam un pie kāda parāda apjoma dati obligāti jānodot. Reģistrs
palīdzētu saprast problēmas apjomu, lai izstrādātu mērķētus pasākumus
konkrētām iedzīvotāju grupām, kā efektīvāk risināt finanšu problēmas.
Nepieciešams izvērtēt, vai ir lietderīgi fizisko personu parādus valstij
(nodokļi (īpaši nekustamā īpašuma nodoklis), administratīvie sodi,
neasamaksātie uzturlīdzekļi utml.) iekasēšanu nodot zvērināto tiesu
izpildītājam, jo daļa no iekasētās summas nenonāk parāda dzēšanai, bet gan
samaksai par pakalpojumu. Piemēram, INKASO sagatavošanu un
nosūtīšanu izpildei uz kredītiestādi varētu pati UGFA (process ir pat
automatizējams).
Pārskatīt summu, no kuras nevar veikt piedziņu uzturlīdzekļu
parādniekam, pretējā gadījumā tas turpinās stimulēt nelegālo darbu un
“aplokšņu” algas darbspējīgu cilvēku vidū. Atgriežot parādniekus legālajā
tirgū, tie maksā nodokļus, no kuriem tiek dotēts UGF.
Lai parādniekus atgrieztu legālajā darba tirgū, ir jārada iespēja legāli
strādāt un ļaut vienoties ar kreditoru par parāda saprātīgu (periodu
nepieciešams būtiski paildzināt) atmaksas grafiku. Atstājot tikai 430 euro
mēnesī un šo summu sasaistot ar valsts noteikto minimālo darba samaksu,
kuras pārskatīšana saistīta ar politiskiem lēmumiem un valdības sociālo
partneru iebildumiem, apstākļos, kad ik gadu preces un pakalpojumi kļust
dārgāki (arī nokļūšana līdz/no darbam sadārdzinās), rada spēcīgu
motivāciju neuzrādīt ienākumus.
Par cik pēc VID un UGFA vērtējuma, visefektīvākā parādu piedziņas
metode ir kvalitatīva komunikācija un savstarpēji panākta vienošanās par
parāda atmaksas grafiku, nepieciešams izvērtēt esošos normatīvos aktus,
kas iestādēm, bez īpaša apgrūtinājuma un izmaksām, sniegtu iespēju
jebkurā parāda iekasēšanas stadijā vienoties ar parādnieku par reālu parāda
atmaksas grafiku (arī, ja lieta ir pie zvērinātā tiesu izpildītāja).
Izveidot sasaisti Tiesai ar Zvērinātajiem tiesu izpildītājiem, lai pieņemtie
lēmumi par parāda piedziņu automātiski tiktu sadalīti un nonāk ZTI datu
bāzē.
Darba likumā veikt izmaiņas, kas primāri nosaka darba samaksu darba
ņēmējam pārskaitīt uz norēķinu kontu, tikai īpašos gadījumos atļaut to darīt
skaidrā naudā.
Pie noteikta parāda apjoma, ja parādnieks nav vienojies ar valsts parāda
administrētāju par parāda nomaksas grafiku vai to ilglaicīgi neievēro,
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automātiski liegt veikt pārreģistrāciju mantas reģistros (Zemesgrāmatā,
automašīnu, traktortehnikas reģistros, UR īpašnieki utml.)
9. Vismaz attiecībā uz publiskā sektora parādiem (uzturlīdzekļi, nodokļi,
sodi) ieviest “parādu brīvdienas” vai “nodokļu brīvdienas” personām, kas
atgriežas darba tirgū un būtiski palielina legālos ienākumus, tādējādi
motivējot iznākšanu no ēnu ekonomikas.
10.Pastiprināt instrumentus pret ļaunprātīgiem parādu nemaksātājiem
(piespiedu darbs, tiesību atņemšana, administratīvā un kriminālā atbildība,
informācijas publiskošana u.c.).
11.Nepieciešams pārvērtēt, īpaši šobrīd, kad kritiski trūkst darbinieku, dažāda
veida pabalstu piešķiršanas kritērijus, to jēgu un motivāciju gūt legālus
ienākumus. Būtiski, lai pabalstus, maznodrošinātā statusu saņem tās
personas, kas atbilst “jēgai”, ne tikai formālajai valstij un pašvaldībām
pieejamajai informācijai. Nepieciešama kritiskāka pieeja.
12.Ņemot vērā, ka parādsaistību lielais apjoms korelējas ar iedzivotāju zemo
pirktspēju, nepieciešams izvērtēt, vai nav jāievieš bezprocentu sociālie
aizdevumi maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, piemēram, veselības
problēmu un mājokļa jautājumu risināšanai.

Juris Stinka

Ināra Pētersone
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Pielikums
Zvērināto tiesu izpildītāju aptauja
Pētījuma ietvaros tika veikta tiesu izpildītāju aptauja, kurā piedalījās 15 tiesu
izpildītāji, kuru lietvedībā ir 126 312 lietas (29% no kopējā lietu skaita).

Pītījumā tika uzdoti šādi jautājumi un saņemtas atbildes:
1. Jūsu apgabalstiesas piekritība
Rīgas apgbaltiesa – 8
Kurzemes apgabaltiesa – 3
Zemgales apgabalties – 2
Latgales apgabaltiesa – 1
Vidzemes apgabaltiesa – 1
2. Kopējais piedziņā esošo lietu skaits (uz 1.07.2019.)
126 312 lietas
3. Lietu sadalījums pēc parādsaistību izcelsmes.
Parādsaistības kredītiestādēm 7%
Parādsaistības nebanku kreditētājiem 17%
Uzturlīdzekļu parādsaistība 16%
Nodokļu parādsaistības 40%
Citas parādsaistības 20%
4. Jauno lietu skaits (nodotas piedziņai no 1.01.2019. – 1.07.2019.)
13 498 lietas
5. Jauno lietu sadalījums pēc parādsaistību izcelsmes.
Parādsaistības kredītiestādēm 4%
Parādsaistības nebanku kreditētājiem 16%
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Uzturlīdzekļu parādsaistība 16%
Nodokļu parādsaistības 44%
Citas parādsaistības 20%
6.1.

Cik % no kopējā parādnieku skaita, pret kuriem uzsākta ZTI
piedziņa, Jūsuprāt slēpj savus patiesos ienākumus?

Vidēji 47%
6.2.

Cik % pēc ZTI piedziņas uzsākšanas būtiski samazinās alga?

Vidēji 28%
6.3.

Cik % no kopējā parādnieku skaita pēc ZTI piedziņas uzsākšanas
būtiski samazinās ienākumi bankas kontā?

Vidēji 36%
6.4.

Cik % no kopējā parādnieku skaita pēc ZTI piedziņas uzsākšanas
maina darba vietu 2 vai vairāk reizes gadā?

Vidēji 34%
Kādi ir citi izplatītākie veidi kā parādnieki cenšas izvairīties no
parādu piedziņas?
atver kontus citur (Igaunijā, Lietuvā, Revolut utt.)
izceļot uz ārzemēm, atver kontu Lietuvā, Vācijā, Igaunijā u.c., strādā
neofici.
norēķinu konta atvēršana Lietuvā, Igaunijā; deklarē dzīves vietas ārvalstīs
strādā nelegāli, saņem algu, pensiju skaidrā, uz svešu vārdu
Atvērt kontus citas valsts maksājumu pakalpojuma sniedzējiem
(piem.PaySera Lietuva); sarunā ar darba devēju par mazāku ienākumu
norādīšanu
Oficiālās darba algas samazināšana
darba algu saņem skaidrā vai kādā radinieka kontā, mantu reģistrē uz citām
personām, nekustamo īpašumu "izīrē" kādam no radiniekiem
norādot, ka adresē kurā viņi dzīvo, esošā manta, pieder trešajām personām
Jaunu kontu atvēršana; parādniekam piederošas mantas "pārrakstīšana" uz
citu personu vārda; izbrauc uz ārzemēm
Mainot kontus kredītiestādēs.
atver jaunus kontus, strādā nelegāli, pārskaita naudu caur citām personām,
īpašumus reģistrē uz citām personām
konta atvēršana citā valstī, (paysera piemēram)

6.5.
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 Visi iepriekš nosauktie, kā arī bankas karšu un īpašumu reģistrācija uz
mammām ,sievām, draugiem un tml.
 Aiziet no darba
7. Vai, Jūsuprāt, vērojamas kādas tendences (gan kopumā, gan
atsevišķās lietu kategorijās), kas liecina par situācijas pasliktināšanos
vai uzlabošanos?
 īpaši nekas nemainās, bet noteikti nav pasliktinājies
 psliktinās, jo parādnieki atver kontus ārzemēs un strādā neoficiāli
 Uzturlīdzekļu piedziņās uzlabojas, piedziņas process sakarā ar inovācijām
ir publisko reģistru pieejamību uzlabojies
 uzskatu, ka piedziņas procesos parādnieki ir kļuvuši godprātīgāki cenšanas panākt vienošanos ar kreditoru par apmaksas kārtību, veicot ik
mēneša maksājumus regulāri, pildot tiesas nolēmumu.
 kopumā inflācija no 05-18 gadam ir bijusi ap 80%, bet vai minimālā alga
ir kāpusi līdzi? Uzturlīdzekļus rēķina no min algas, piedziņas procesā
saglabā 1/2 no tās, bet ar to fiziski nevar izdzīvot, tāpēc parādnieki izvairās.
 Uzlabojas parāda piedziņas efektivitāte uzturlīdzekļu lietās (tas saistīts ar
aktīvu aizlieguma piemērošanu no UGF puses)
 Pasliktināšanos...
 pasliktinājās, ierobežojot ieturējumu veikšanu no minimālien ienākumiem
 Nav novērotas nekādas tendences
 Situācija uzlabojās.
 nav
 Manuprāt ir jūtama situācijas uzlabošanās- aizvien vairāk cilvēki sāk
strādāt oficiāli, lai arī daļu algas saņemot konvertā!
 Sāk uzlaboties situācija uzturlīdzekļu lietās, sāk vairāk maksāt un UGF
piekrīt parāda atmaksai pa daļām.
8. Vai, Jūsuprāt, valstiskā līmenī nepieciešami kādi pasākumi, lai uzlabotu
situāciju iedzīvotāju parādsaistību jomā?
 noteikt tiesību ierobežojošus līdzekļus visās lietās (nevis tikai uzturlīdzekļu
piedziņas lietās)
 Šobrīd parādsaistību jomā nav nepieciešami uzlabojumi, jo parādniekiem
tā jau ir veikta virkne pasākuma- samazināti tiesu izpildītāja izdevumi,
samazināti procenti parāda atgūšanai, tiek atstāta minimālās alga ik
mēnesi. Parādnieks cenšas arvien vairāk izvairīties maksāt parādus.
nepiciešama vienota banku sistēma, kas ļautu tiesu izpildītājam nosūtīt
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rīkojumus uz ārzemēm visaz uz Eiropas Savienības dalibvalstīm, lai
ieturētu parādu, kas ir izveidots Latvijā.
jāierobežo norēķinu kontu atvēršanu ārvalstīs, ja stādā Latvijā. Nepieļaut,
ka ir iespējams iesgādāties automašīnas līzingā, ja nav oficiālu ienākumu,
vai arī ļaut reģistrēt visa veida aizliegumus arī turētājam;
Jā, nepieciešami, bet būtiski nošķirt ļaunprātīgos nemaksātājus, no patiesi
grūtā situācijā nonākušiem cilvēkiem, kuri dzīvo uz izdzīvošanas līmeņa.
Normatīvo aktu līmenī nodrošināt cilvēka cienīgai dzīvei nepieciešamo
minimālo ienākumu, no kura var veikt adekvātus ieturējumus, nepakļaujot
iedzīvotājus nabadzības riskam.
Jā, vajadzētu motivēt cilvēkus un darba devējus maksāt algas, motivēt ar
nodokļu maksājumu nozīmīgumu, kādi ieguvumi būs;
Nav nepieciešami... ir sapratīgs maksātnespējas process
Jāizvērtē "ātro kredītu" izsniegšanas kārtība; būtu nepieciešams vairāk
informēt parādniekus par parādnieku pienākumiem un tiesībām
Palielināt algas, lai maksātspēja uzlabojās.
ekonomiskās situācijas uzlabošanās uzlabo personu spēju segt saistības.
Jāatsakās no iespējas saņemt darba samaksu skaidras naudas veidā
Protams- pirmkārt jau vēršot piedziņu, lai netiktu saglabāti tik daudz
naudas līdzekļi, jo cilvēki to izmanto- piem.pensionāri, ņemot mazos
kredītus, zin, ka no viņu pensijas nevarēs veikt ieturējumus.
Jā, ir nepieciešams. Parādnieks ir nodrošināts, bet piedzinējs nē.
Parādnieks oficiāli saņem minimālo mēneša darba algu uz kuru parāda
piedziņas lietā nevar vērst piedziņu un piedzinējs var gadiem nevar atgūt
parādu.
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