
49. MK Noteikumu Nr.1219 V sadaļā ir norādītās prasības informācijai, kas 

sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma sākotnējā kreditēšanas līguma 

saistību izpildei noslēgšanas. Noteikumu 31.punktā ir noteikts, ka „<...> kreditēšanas 

līgumiem, kuros kredīta devējs un patērētājs vienojas par atmaksas kārtību, ja 

patērētājs nav izpildījis sākotnējā kreditēšanas līguma saistības, un šāda kārtība 

novērstu iespējamos tiesas procesus par patērētāja kreditēšanas līgumā noteikto 

saistību neizpildi, kā arī uz patērētāju tādēļ neatteiktos mazāk izdevīgi noteikumi par 

tiem, kas noteikti sākotnējā patērētāja kreditēšanas līgumā, papildu noteikumu 

29.punktā minētajai informācijai” norāda 31.1. un 31.2.punktā norādīto informāciju.  
  
Līzinga līgumā, kas noslēgts starp kredīta devēju un patērētāju, noteiktajos gadījumos, 

patērētājam ir pienākums samaksāt kredīta devējam parāda summu pilnā apmērā 

septiņu dienu laikā no attiecīgā kredīta devēja paziņojuma nosūtīšanas dienas. Kredīta 

devējs un patērētājs vienojas, ka patērētājs veiks parāda summas atmaksu pa daļām 

garākā termiņā. Turklāt puses vienojas, ka par iespēju veikt parāda samaksu pa daļām 

patērētājs maksās kredīta devējam procentus, un procenti tiks aprēķināti, piemērojot 

procentu likmi, kas ir augstāka par sākotnējā kreditēšanas līgumā noteikto.  

Izvērtējot Noteikumu V sadaļas noteikumus, it īpaši Noteikumu 31.punktu, nav 

saprotams, vai V sadaļas noteikumi attiecas uz augstāk norādīto situāciju, vai tomēr 

gadījumā, kad ar patērētāju tiek slēgts kreditēšanas līgums sākotnējā kreditēšanas 

līguma saistību izpildei ar mazāk izdevīgiem noteikumiem, pirmslīguma informācija 

patērētajam ir jāsniedz atbilstoši Noteikumu IV sadaļā noteiktajām prasībām. 

- Ņemot vērā, ka MK Noteikumu Nr.1219 V sadaļas 28.punktā norādīts, ka šis 

noteikums attiecas uz 31.punktā norādītajiem patērētāju kreditēšanas veidiem, 

PTAC paskaidro, ka gadījumā, kad ar patērētāju tiek slēgts kreditēšanas 

līgums sākotnējā kreditēšanas līguma saistību izpildei ar mazāk izdevīgiem 

noteikumiem (piemēram tiek paredzēta augstāka procentu likme nekā 

sākotnējā kreditēšanas līgumā), pirmslīguma informācija patērētajam ir 

jāsniedz atbilstoši Noteikumu IV sadaļā noteiktajām prasībām, izmantojot šo 

Noteikumu 2.pielikumu. Savukārt, ja MK Noteikumu 31.punktā norādītais 

kreditēšanas līgums satur patērētājam labvēlīgākus nosacījumus, tad ir 

piemērojamas šo noteikumu V nodaļas prasības un izmantojams šo MK 

Noteikumu 3.pielikums. 

 


