
 
2008. gada ekonomiskās lejupslīdes laika parādsaistību dzēšana  

Saeima ir atbalstījusi grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un Kredītiestāžu 

likumā, kas paredz ekonomikas pārkaršanas laikā ņemto un šobrīd neatgūstamo parādu dzēšanu. 

Ar grozījumiem tiek noteikts mehānisms, kā kredītiestādes un parādu piedziņas uzņēmumi var 

dzēst līdz 2008. gada nogalei izsniegtos hipotekāros kredītus, kuru atgūšana ir bezcerīga un kuri ir 

jau norakstīti, bet nevar tikt vienpusēji dzēsti. 

Kredītiestāžu likuma grozījumi nosaka, ka kredītiestāde kā kreditors ir tiesīga vienpusēji vai daļējā 

apmērā dzēst tādas aizdevuma (kredīta) saistības fiziskajām personām, kuras nav izpildītas 

2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Dzēst parādsaistības nav kredītiestādes pienākums, bet gan 

tiesības, kuras kredītiestāde pati var izvēlēties izmantot vai nē. 

Asociācijas rīcībā esošā informācija par plānoto Asociācijas biedru  rīcību: 

Kredītiestāde Rīcība 

Swedbank 
Īsteno vienpusēju parādsaistību dzēšanu. Plašāka informācija: 
https://blog.swedbank.lv/nauda/krizes-kreditu-dzesana-558 

Luminor 
Piedāvā individuālus risinājumus, ņemot vērā katra klienta vajadzības un 
iespējas 

SEB 
Īsteno vienpusēju parādsaistību dzēšanu. Plašāka informācija: 
https://www.seb.lv/pirmskrizes-kreditu-dzesana 

Citadele 
Īsteno vienpusēju parādsaistību dzēšanu. Plašāka informācija: 
https://www.citadele.lv/lv/support/mortgage/ 

Reģionālā 
investīciju banka 

Veic parādsaistību dzēšanu, individuāli izvērtējot katru gadījumu 

Privatbank 
Jautājumu par fiziskās personas saistību dzēšanu vai samazināšanu Banka 
izskata individuāli, ņemot vērā Kredītiestāžu likumā noteiktos kritērijus 

LPB Neplāno veikt vienpusēju parādsaistību dzēšanu, jo portfelī šādi parādi nav 

Signet Bank 
Neplāno veikt vienpusēju parādsaistību dzēšanu, jo attiecīgais portfelis ir 
cedēts 

Ja kredītiestāde uzsāks vienpusēju parādsaistību dzēšanas programmu un parādnieks atradīsies 

personu grupā, kurai ir iespēja saņemt parādsaistību dzēšanu, tad parādnieks no kredītiestādes uz 

adresi, kas kredītiestādei ir pieejama, saņems paziņojumu par to, ka parāds ir dzēsts. Kredītiestāde 

šo informāciju nosūtīs arī Latvijas Bankas Kredītu reģistram un kredītinformācijas birojam. 

Persona var pārbaudīt informāciju par savu kredītvēsturi, kā arī par to, vai parāds ir dzēsts, šādās 

tīmekļa vietnēs: https://www.manakreditvesture.lv/ vai https://manidati.kreg.lv.  Šis 

pakalpojums ir pieejams bez maksas. 

Ja parādnieks vēlas individuāli vienoties par parādsaistību dzēšanu, tas ir iespējams. Parādniekam 

ir jāvēršas savā kredītiestādē, izmantojot saziņu caur internetbanku vai zvanot. 

Infografika: 2008. gada lejupslīdes rezultātā radušos pāradu dzēšanas ietvars: 

https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2020/04/paradu_dzeshana.pdf 

Papildu informācija: 

https://lvportals.lv/viedokli/319188-finansu-krizes-laika-paradu-dzesana-2020  

https://www.bank.lv/par-mums/krizes-laika-hipotekaro-paradsaistibu-dzesana  

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/kas-vares-pretendet-uz-2008-gada-krizes-

hipotekara-kredita-dzesanu.a377765/  
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