
UZTURLĪDZEKĻU 
PARĀDNIEKU ZIŅU

STATISTIKA 
UN FAKTI:

ZIŅAS PAR 
UZTURLĪDZEKĻU 
PARĀDNIEKIEM TIKS 
PUBLISKOTAS, JA:

Vecāks, kurš nepilda ar tiesas nolēmumu 
vai notariālo aktu uzlikto pienākumu 

un nenodrošina uzturlīdzekļus savam 
bērnam vai nodrošina tos apmērā, kas 

mazāks par Ministru kabineta noteikto 
minimālo apmēru.

Sekmēt bērna tiesību aizsardzību, kā arī 
veicināt vecāku pienākumu pildīšanu – 
uzturlīdzekļu maksāšanu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
administrācijas mājaslapā par 
parādnieku tiks publiskotas  
šādas ziņas:

KAS IR 
UZTURLĪDZEKĻU 

PARĀDNIEKS?

UZTURLĪDZEKĻU PARĀDNIEKU 
ZIŅU PUBLISKOŠANAS MĒRĶIS:

KAS JĀDARA 
UZTURLĪDZEKĻU 

PIEPRASĪTĀJAM, LAI:

KĀDAS ZIŅAS PAR 
PARĀDNIEKU TIKS 
PUBLISKOTAS?

KUR IEGŪT PAPILDU 
INFORMĀCIJU PAR 
UZTURLĪDZEKĻU 
PARĀDNIEKU DATU 
PUBLISKOŠANU?

AR UZTURLĪDZEKĻIEM 
NODROŠINĀTO BĒRNU 
SKAITS

IESNIEDZĒJU SKAITS

UZTURLĪDZEKĻU 
PARĀDNIEKU SKAITS
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CIK ILGĀ LAIKĀ 
UZTURLĪDZEKĻU 
GARANTIJU FONDA 
ADMINISTRĀCIJA DZĒSĪS 
PUBLISKOTĀS ZIŅAS 
PAR PARĀDNIEKU?

CIK ILGĀ LAIKĀ 
UZTURLĪDZEKĻU GARANTI-
JU FONDA ADMINISTRĀCIJA 

PUBLISKO ZIŅAS PAR 
PARĀDNIEKU?

KĀDOS GADĪJUMOS UZTURLĪDZEKĻU 
GARANTIJU FONDA ADMINISTRĀCIJA 

DZĒŠ PUBLISKOTĀS ZIŅAS PAR 
PARĀDNIEKU?
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PUBLISK      ŠANA

?
iesniedzējs tam piekritis un 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
administrācija nav saņēmusi no 
valsts vai pašvaldību iestādēm 
informāciju, ka ziņu publiskošana 
kaitētu bērna interesēm;

Jāiesniedz Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda administrācijā iesniegums, to 

var iesniegt:

elektronisko pakalpojumu 
vienotajā valsts un pašvaldību 

pakalpojumu portālā 
https://www.latvija.lv;

vārds, uzvārds;

no valsts vai pašvaldību iestādēm ir saņemta 
informācija, ka ziņu publicēšana kaitē bērna interesēm; 

parādnieks iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka 
pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus 

mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, 
vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad 

darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

tiesu izpildītājs informējis, ka parādnieks sācis veikt 
uzturlīdzekļu maksājumus tiesu izpildītāja depozīta 

kontā un tie nodrošina Ministru kabineta noteikto 
minimālo apmēru;

iestājies vismaz viens no Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda likuma 10. panta pirmajā daļā minētajiem 

apstākļiem, kas ir par pamatu uzturlīdzekļu izmak-
sas pārtraukšanai (piemēram, bērns, par kuru veic 

uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fon-
da, sasniedzis pilngadību; iesniedzējam pārtrauktas 

vai atņemtas aizgādības tiesības; iesniedzējs faktiski 
neaprūpē bērnu; iesniedzējs vai bērns, par kuru veic 

uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fon-
da, izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi 

ārvalstī vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas 
Latvijas Republikā, kā arī citi apstākļi).

iesniedzējs atsaucis piekrišanu ziņu publiskošanai;

parādnieks kļuvis par personu ar invaliditāti; 

personas koda otrā daļa;

dzimšanas gads.

elektroniski (ja personai ir 
elektroniskais paraksts);

pa pastu;

personīgi Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda administrācijā.

PARĀDNIEKA DATI TIKTU 
PUBLISKOTI? 

PARĀDNIEKA DATUS 
PĀRTRAUKTU PUBLISKOT?

parādnieks nav persona, kas 
pārejošas darbnespējas dēļ 
nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus 
gadījumos, kad darbnespēja ir 
nepārtraukta, vai vienu gadu 
triju gadu periodā gadījumos, 
kad darbnespēja atkārtojas ar 
pārtraukumiem.

Ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā 
pēc tam, kad Uzturlīdzekļu garantiju 

fonda administrācija pieņēmusi 
lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu, 

saņēmusi iesniedzēja piekrišanu ziņu 
publiskošanai un konstatējusi, ka 

nepastāv šķēršļi to publiskošanai.

Trīs darba dienu laikā, no brīža kad 
saņemta informācija, ka pastāv 
pamats publiskoto ziņu dzēšanai.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā - 
Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; 
e-pasts: pasts@ugf.gov.lv; 
informatīvais tālrunis: 67830626.

Desmit gadu laikā bērnu skaits, kuriem tiek  
izmaksāti uzturlīdzekļi no valsts budžeta 

palielinājies gandrīz 5 reizes.

2014. gadā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 

izmaksāja uzturlīdzekļus aptuveni 8%  bērnu no 
kopējā bērnu skaita Latvijā 2014.gadā.  

1 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/Sociala/Sociala__ikgad__iedz__iedzskaits/?tablelist=true&rxid=09cbdccf-2334-4466-bdf7-0051bad1decd

Desmit gadu laikā uzturlīdzekļu pieprasījumu skaits 

palielinājies vairāk kā 5 reizes.

Ar katru gadu uzturlīdzekļu parādnieku skaits pieaug, 10 gadu laikā uzturlīdzekļu 

parādnieku skaits palielinājies 3 reizes un šobrīd valstī ir jau 

gandrīz 30 tūkstoši parādnieku, kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem 
maksā valsts.

parādnieks nav persona ar 
invaliditāti;
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no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par laika periodu no 2004. gada  

1. augusta līdz 2015. gada 31. martam ir gandrīz 130 milj. euro, 
savukārt naudas līdzekļu apmērs, ko ir bijis iespējams atgūt regresa kārtībā, 

par šo pašu periodu ir vairāk kā astoņas reizes mazāks,  

proti - tikai 15 milj. euro.

Kopējais izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs
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