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Kā ga lē jais lī dzek lis pa rā du at gū ša nā ir vēr ša nās tie-

sā ar pa rā da pie dzi ņas pra sī bu, bet nav no slē pums, ka 

tie sas pro ce si ne re ti ir laik ie til pī gi un sais tī ti ar lie liem iz-

de vu miem pa šam kre di to ram, kas daž kārt var pār sniegt 

pat re la tī vi ne lie lo pa rā da sum mu.

Tā pēc pirms pra sī bas cel ša nas tie sā kre di to riem 

bū tu ie tei cams iz vēr tēt ie spē ju pie mē rot pa rā du ār pus-

tie sas at gū ša nas me to des. Vie na no šā dām me to dēm ir 

brī di nā ju ma no sū tī ša na pa rād nie kam.

Ša jā rak stā ap ska tī ti bū tis kā kie jau tā ju mi sais tī bā ar 

brī di nā ju miem pa rād nie kiem – vai un kad tos sū tīt, ko 

brī di nā ju mos ie kļaut un ko no teik ti neie kļaut, kā arī tiks 

snieg ti ci ti prak tis ki ie tei ku mi sais tī bā ar brī di nā ju miem.

Kāds Brī di nā ju ma no sū tī ša nas mēr ķis

Brī di nā ju ma no sū tī ša na pa rād nie kam ir viens no ār-

pus tie sas pa rā da pie dzi ņas pa ņē mie niem, ku ra mēr ķis ir 

pa nākt, ka pa rād nieks sa mak sā pa rā du un kre di to ram 

nav jā vēr šas tie sā. Cen trā lais vad mo tīvs ik vie na brī di nā-
ju ma no sū tī ša nai ir in for mēt pa rād nie ku par pas tā vo šo 
pa rā du, kā arī likt pa rād nie kam sa prast, ka pa rāds būs 
jā mak sā un kre di tors ir ga tavs iz man tot tie sis kās aiz sar-
dzī bas lī dzek ļus pa rā da at gū ša nai. 

Brī di nā ju mam pa rād nie kā nav jā iz rai sa iz teik ti ne-

ga tī vas sa jū tas. Brī di nā jums ne drīkst sa tu rēt pa rād nie ku 

aiz vai no jo šu vai pa ze mo jo šu in for mā ci ju. Ta jā pa šā lai kā 

pa rād nieks ne drīkst arī jus ties ne so dīts un ne kon tro lēts. 

Tā pēc kre di to ram bū tu ie tei cams pēc brī di nā ju ma no sū-

tī ša nas veikt vis maz da ļu no dar bī bām, kas brī di nā ju mā 

no rā dī tas ga dī ju mam, ja pa rāds ne tiek sa mak sāts. 

Brī di nā ju ma no sū tī ša na ir gan ne sa lī dzi nā mi lē tā ka, 

gan ātr āka par tie sas pro ce su, to mēr at šķi rī bā no tie sas 

no lē mu ma kre di to ra brī di nā ju mam nav pie spie du rak-

stu ra – pa rā da ne sa mak sā ša nas ga dī ju mā pie spie du iz pil-

de pret pa rād nie ku ne būs vēr ša ma.

Līdz ar to kat rā kon krē ta jā ga dī ju mā kre di tors var 

iz vēr tēt, vai brī di nā ju ma no sū tī ša na ir liet de rī ga. Pie mē-

ram, ja ie priek šē jā sav star pē jā ko mu ni kā ci jā pa rād nieks 

kre di to ram ir skaid ri da rī jis zi nā mu, ka ne gra sās pa rā du 

mak sāt, tad at kār to tu brī di nā ju mu sū tī ša na bū tu uz ska-

tā ma par ne liet de rī gu lai ka pa tē rē ša nu.

Brī di nā jums nav ob li gāts

Vis pā rī gā ga dī ju mā pa rād nie ka brī di nā ša na nav ob-

li gāts priekš no tei kums pra sī bas cel ša nai tie sā. Tā dē jā di, 

ne ska to ties uz to, prak sē sa mē rā bie ži lī gu mos tiek pa re-

dzēts no tei kums, ka pirms vēr ša nās tie sā kre di to ram ir 

jā no sū ta brī di nā jums pa rād nie kam, brī di nā ju ma ne no sū-

tī ša na lie lā ko ties ne būs uz ska tā ma par ob li gā tu priekš no-

tei ku mu pra sī bas cel ša nai.

Šeit gan jā no rā da, ka zi nā mos ga dī ju mos brī di nā ju-

ma ne no sū tī ša na var būt par for mā lu šķēr sli no teik tu 

kre di to ra tie sī bu iz lie to ša nai. Pie mē ram, ja kre di tors plā-

no pret pa rād nie ku ie sniegt ju ri dis kās per so nas mak sāt-

ne spē jas pro ce sa pie tei ku mu, sa ska ņā ar Mak sāt ne spē jas 

li ku ma 57. p. kre di to ram pirms tam uz pa rād nie ka ju ri-

dis ko ad re si ir jā no sū ta brī di nā jums par no do mu pa rā da 

ne sa mak sā ša nas ga dī ju mā ie sniegt at tie cī gu pie tei ku-

mu. Tā pat ga dī ju mā, ja kre di tors plā no pret pa rād nie ku 

vēr sties tie sā ar pie tei ku mu par sais tī bu bez strī dus pie-

spie du iz pil dī ša nu, šā dam pie tei ku mam sa ska ņā ar Ci vil-

pro ce sa li ku ma 406. p. ir pie vie no ja mi pie rā dī ju mi par 

brī di nā ju ma iz snieg ša nu pa rād nie kam.

Kad sū tīt brī di nā ju mu

Brī dis, kad sū tīt klien tam at gā di nā ju mu par mak sā ju-

ma ter mi ņa ie stā ša nos vai brī di nā ju mu, ir at ka rīgs no vis-

da žā dā ka jiem fak to riem, pie mē ram, kre di to ra dar bī bas 

jo ma, pa rā da ap mērs, no ka vē ju ma il gums, lie tas ju ri dis kā 

sa rež ģī tī ba, ie priek šē jā sa dar bī ba ar pa rād nie ku utt. Iz vēr-

tē jot šos ap stāk ļus, kre di tors var pie ņemt lē mu mu, kad 

un kā dā for mā pa rād nie kam brī di nā ju mu no sū tīt.

Prak sē to mēr vai ru mā ga dī ju mu tiek ak cep tēts, ka 

pirms pra sī bas cel ša nas tie sā kre di tors no sū ta pa rād nie-

kam vis maz vie nu pirms tie sas brī di nā ju mu, ku rā in for-

mē pa rād nie ku, ka pa rā da ne sa mak sā ša nas ga dī ju mā kre-

di tors cels pra sī bu tie sā vai aiz sar gās sa vas li ku mis kās 

in te re ses ci tā ce ļā, pie mē ram, vēr sī sies šķī rēj tie sā. Šā da 

pirms tie sas brī di nā ju ma no sū tī ša na tie sas acīs pa rā dīs 

kre di to ru la bā kā gais mā, jo kre di tors būs cen ties spert 

so ļus, lai pa nāk tu strī da no re gu lē ju mu ār pus tie sas ce ļā.

At tie cī bās ar fi  zis ka jām per so nām pa pil dus jā ņem 

vē rā Pa rā du ār pus tie sas at gū ša nas li ku ma 7. pan ta pra-

sī bas, sa ska ņā ar ku rām kre di to ram, uz sā kot pa rā da 

at gū ša nu, rakst vei dā jā pa zi ņo pa rād nie kam par pa rā da 

esa mī bu un jā aici na lab prā tī gi iz pil dīt ka vē tās mak sā-

ju ma sais tī bas. Bū tis ki gan, ka vien rei zējs in for ma tīvs 
at gā di nā jums pa rād nie kam par mak sā ju ma ka vē ju mu, 
nav uz ska tāms par pa rā da at gū ša nas uz sāk ša nu Pa rā du 
ār pus tie sas at gū ša nas li ku ma iz prat nē.

Kā vēl vie nu pie mē ru, kad kre di to ram no teik ti bū tu 

ie tei cams pa rād nie kam no sū tīt brī di nā ju mu, jā min pra-

sī ju ma no il gu ma tu vo ša nos. At bil sto ši Ko mer cli ku mam 

no ko mer cda rī ju miem iz rie to šie pra sī ju mi no ilgst 3 ga du 

lai kā, bet lie lā kā da ļa ci tu pra sī ju mu sa ska ņā ar Ci vil li ku-

mu no ilgst 10 ga du lai kā. Pēc no il gu ma ie stā ša nās pa rā da 

pie dzi ņa vairs nav ie spē ja ma. To mēr sa ska ņā ar Ci vil li ku-

Kas jā zi na par brī di nā ju miem 

pa rā du at gū ša nā?
Ne ska to ties uz pre ven tī vu pa sā ku mu veik ša nu, ag rāk vai vē lāk 
ik viens uz ņē mums sa ska ras ar si tu āci ju, ku rā kāds klients vai 
sa dar bī bas par tne ris ka vē lī gu mā no teik tos mak sā ju mu ter mi ņus.
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ma 1905. pan tu at gā di nā jums pa rād nie kam pār trauc no-

il gu mu, sā ko ties jaun am no il gu ma ter mi ņa te cē ju mam. 

Brī di nā ju ma no sū tī ša nas veids

Prak sē tiek iz man to ti vis da žā dā kie brī di nā ju mu no-

sū tī ša nas vei di, sā kot no at gā di nā ju miem e–pas tā, tur pi-

not ar īs zi ņām mo bi la jā tele fo nā un bei dzot ar ie rak stī tu 

vēs tu ļu ar sa tu ra ap lie ci nā ju mu no sū tī ša nu uz pa rād nie-

ka ju ri dis ko vai dek la rē to ad re si.

Ar ša jā ga dī ju mā kre di to ram jā iz vēr tē, ku ra no brī di-

nā ju ma no sū tī ša nas op ci jām kre di to ram ir eko no mis ki 

un lai ka pa tē ri ņa zi ņa vi siz de vī gā kā. 

At tie cī bās ar fi  zis kām per so nām kre di to riem jeb ku-

rā ga dī ju mā jā ievē ro Pa rā du ār pus tie sas at gū ša nas li ku-

ma pra sī bas.

Ja kre di tors ir no lē mis vēr sties pret pa rād nie ku tie sā, 

tad pirms tie sas brī di nā ju mu bū tu ie tei cams sū tīt ie rak-

stī tas vēs tu les vei dā ar sa tu ra ap lie ci nā ju mu. Šā dā vei dā 

kre di tors tie sā va rēs pie rā dīt gan to, ka vēs tu le ir ti ku si no-

sū tī ta, gan to, ka vēs tu lē ir bi jis pirms tie sas brī di nā jums, 

ne vis kāds cits do ku ments vai no sū tī ta tuk ša vēs tu le.

Ad re sā ta ad re se

Ju ri dis kā per so na
Ja pa rād nieks ir ju ri dis kā per so na, pas ta sū tī ju mā 

brī di nā jums jā sū ta uz tā ju ri dis ko ad re si. Sa ska ņā ar 

Ko mer cli ku ma 12. p. 4. d., „ja ko mer san tam tiek no-

sū tī tas zi ņas, do ku men ti vai ci ta ko res pon den ce uz ko-

mer cre ģis trā ie rak stī to ju ri dis ko ad re si, uz ska tāms, ka 

ko mer sants šos do ku men tus, zi ņas vai ci tu ko res pon-

den ci ir sa ņē mis, ja no sū tī tājs do ku men tā ri pie rā dī jis, 

ka šā da no sū tī ša na ir veik ta”. Pie rā dīt no sū tī ša nu var, 

pie mē ram, ar pas tā iz snieg tu kvī ti par ie rak stī tas vēs tu-

les no sū tī ša nu.

Ik vie nas per so nas ju ri dis kā ad re se ir ie rak stī ta 

ko mer cre ģis trā. Ēr ti to var no skaid rot, pie mē ram, 

www.lur soft.lv vai www.fi r mas.lv mā jas la pā.

To mēr, ja kre di to ram ir zi nā ma vēl kā da ci ta ad re se 

pa pil dus ju ri dis ka jai ad re sei, ku rā pa rād nieks veic saim-

nie cis ko dar bī bu, pie mē ram, pa rād nie ka bi ro ja ad re se, 

brī di nā ju mu var no sū tīt arī uz šā du pa pil du ad re si.

Fi zis kā per so na
Ja pa rād nieks ir fi  zis ka per so na, tad at bil sto ši Pa rā du 

ār pus tie sas at gū ša nas li ku ma 11. p. 1. d. ar pa rād nie ku 

jā sa zi nās, iz man to jot tos sa zi ņas lī dzek ļus un kon tak tin-

for mā ci ju, kas no rā dī ta kre di to ra un pa rād nie ka no slēg-

ta jā tie sis ka jā da rī ju mā (lī gu mā).

Ja pa rād nieks ša jā ad re sē nav sa snie dzams, kre di tors 

ir tie sīgs iz man tot kon tak tin for mā ci ju, kas tam ir kļu-

vu si zi nā ma vai ie priek šē jās sa dar bī bas lai kā iz man to ta 

sa zi ņai ar pa rād nie ku.

Ti kai tad, ja arī šā di pa rād nieks nav sa snie dzams, 

sa zi ņu ar pa rād nie ku īs te no rakst vei dā, no sū tot ne pie-

cie ša mo in for mā ci ju uz pa rād nie ka dek la rē to dzī ves-

vie tas ad re si. Uz fi  zis ka jām per so nām gan nav at tie ci-

nā ma tā da pa ti sū tī ju ma sa ņem ša nas pre zum pci ja, kā-

da no teik ta Ko mer cli ku mā at tie cī bā uz ju ri dis ka jām 

per so nām.

Ja kre di to ram fi  zis kās per so nas dek la rē tās dzī ves-
vie tas ad re se nav zi nā ma, kre di tors var vēr sties Pil so-
nī bas un mig rā ci jas lie tu pār val dē ar lū gu mu no sū tīt 
kre di to ra sa ga ta vo to brī di nā ju mu uz pa rād nie ka dek la-
rē to dzī ves vie tu. Šis ir mak sas pa kal po jums.

Vēl sais tī bā ar fi  zis ko per so nu dek la rē to dzī ves vie-

tu jā pie min tī mek ļa viet nes www.lat vi ja.lv pie dā vā tais 

pa kal po jums pār bau dīt, vai pa rād nieks ir dek la rēts 

kon krē ta jā ad re sē. Iz man to jot ša jā tī mek ļa viet nē pie-

eja mo spe ci ālo tieš sais tes for mu, ik viens var bez mak-

sas elek tro nis ki sa ņemt in for mā ci ju no Ie dzī vo tā ju 

re ģis tra ar ap stip ri nā ju mu vai no lie gu mu par to, vai 

pa rād nie kam ir dek la rē ta vai re ģis trē ta dzī ves vie ta no-

rā dī ta jā ad re sē. 

An dris 
Laz diņš,
zvē ri nā tu 
ad vo kā tu 

bi ro ja 
Kļa viņš Ellex 

zvē ri nāts 
ad vo kāts
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Do ku men ta no sau kums: 
Brī di nā jums/At gā di nā jums/Pre ten zi ja 

Pa rād nie kam no sū tā mā do ku men ta no sau ku mam 

lie lā ko ties nav bū tis kas ju ri dis kas no zī mes. 

Vai ru mā pa rā du ār pus tie sas pie dzi ņas ga dī ju mu do-

ku men ta no sau kums ir kre di to ra brī vas iz vē les zi ņā. To-

mēr ne no lie dza mi do ku ments, kas no saukts par „at gā di-

nā ju mu”, uz ska tāms par ma zāk stin gru ne kā, pie mē ram, 

„pre ten zi ja” vai „brī di nā jums.”

Prak sē pa rā da pie dzi ņas ag rā sta di jā kā pir mais 

do ku ments, ar ku ru pa rād nieks tiek in for mēts par ra-

du šos pa rā du, bie ži tiek sū tīts tie ši „at gā di nā jums”, jo 

pas tāv ie spē ja, ka pa rād nieks pa tie šām ne uz ma nī bas vai 

aiz ņem tī bas dēļ nav ie vē ro jis mak sā ju ma ter mi ņu vai, 

pie mē ram, pa zau dē jis rē ķi nu.

Sa vu kārt pirms tie sas pa rā da pie dzi ņas pro ce sa no-
slē gu ma fā zē vis bie žāk pa rād nie kiem tiek sū tīts do ku-
ments ar no sau ku mu „pirms tie sas brī di nā jums”, kas 
no rā da uz to, ka pa rā da ne sa mak sā ša nas ga dī ju mā kre-
di tors, ie spē jams, vēr sī sies tie sā.

At se viš ķos ga dī ju mos ne pa rei za do ku men ta no-

sau ku ma iz vē lei var būt ne ga tī vas se kas. Pie mē ram, ja 

kre di tors plā no ie sniegt ju ri dis kās per so nas mak sāt ne-

spē jas pro ce sa pie tei ku mu, tad kre di to ram, kā no rā dīts 

ie priekš, pirms tam ir pie nā kums no sū tīt pa rād nie kam 

brī di nā ju mu, ku rā tas tiek in for mēts par kre di to ra no do-

mu ie sniegt šo pie tei ku mu. Ja brī di nā jums būs no saukts, 

pie mē ram, par „at gā di nā ju mu”, tad kre di to ram tie sā var 

ras ties sa rež ģī ju mi pie rā dīt to, ka pa rād nieks li ku mā no-

teik ta jā kār tī bā ir ti cis brī di nāts par kre di to ra no do mu 

uz sākt mak sāt ne spē jas pro ce su.

Brī di nā ju ma sa turs

Pa rā du pie dzi ņā prak sē tiek iz man to ti vis da žā dā kie 

brī di nā ju mu vei di, sā kot no pa vi sam vien kār šiem at gā di-

nā ju miem par ra du šos pa rā du un bei dzot ar iz vēr stiem 

pār ska tiem par pa rā du, kas pa ma to ti ar ma te mā tis kiem 

ap rē ķi niem un ju ri dis ko ana lī zi.

Ne no lie dza mi, ka, pie mē ram, brī di nā ju mam par 

mo bi lā tele fo na rē ķi na ap mak su ne būs ne pie cie šams 

vai rā kas la pas garš pa ma to jums. Tā pat va rē tu būt vi sai 

dī vai ni, ja pirms tie sas brī di nā jums par vai rā ku mil jo nu 

pa rā du sa rež ģī tā ju ri dis ka jā strī dā tik tu no for mēts kā 

vien kāršs vie na tei ku ma lū gums sa mak sāt pa rā du.

Līdz īgi kā brī dis, kad no sū tīt brī di nā ju mu, arī brī di nā-

ju ma sa tu ris kā da ļa un tās ap joms ir ļo ti at ka rī gi no da žā-

diem ap stāk ļiem. To mēr ik vie nam brī di nā ju mam par pa-

rā da sa mak su va ja dzē tu sa tu rēt vis maz šā du in for mā ci ju:

■ par kre di to ru (iden ti fi  cē jo ša un kon tak tin for mā ci ja), 

■ par tie sis ko da rī ju mu (da rī ju ma veids, da tums, numurs),

■ sais tī bas par iz pil des sā kot nē jo ter mi ņu,

■ par pa rā da ap mē ru (pa mat pa rāds, pro cen ti, lī gum-

sods),

■ lū gu mu sa mak sāt pa rā du,

■ par pa rā da at mak sas kār tī bu un ter mi ņu,

■ par pa rā da ne sa mak sā ša nas se kām no rā dī ta jā ter mi-

ņā (vēr ša nās tie sā, in for mā ci jas ie kļau ša na pa rād nie-

ku da tu bā zēs utt.),
■ par pa rād nie ka ie spē ju iz teikt pa ma to tus rakst vei da 

ie bil du mus pret pa rā da esa mī bu (īpa ši pirm ā brī di-

nā ju ma ga dī ju mā).

Jo īpa ši at kār to tu brī di nā ju mu no sū tī ša nas ga dī ju-

mā brī di nā ju mā ne re ti tiek ie kļau ta at sau ce uz ie priek-

šē jo ko mu ni kā ci ju ar pa rād nie ku. Ja šāds brī di nā jums 

tiks ie sniegts tie sā, tas uz ska tā mi pa rā dīs, ka pa rād nieks 

sis te mā tis ki iz vai rī jies no pa rā da sa mak sas, bet kre di tors 

ir vai rāk kār tī gi lab ti cī gi cen ties mek lēt ci tus ri si nā ju mus 

si tu āci jas no re gu lē ša nai ār pus tie sas ce ļā.

Lai arī li kums ne no teic, ka brī di nā ju mā ir ie kļau ja-

mas at sau ces uz kon krē tām nor ma tī vo tie sī bu ak tu nor-

mām, prak sē tas ne re ti tiek da rīts, it īpa ši pirms tie sas brī-

di nā ju mu ga dī ju mā. Lai arī kat ru da rī ju mu vei du re gu lē 

at šķi rī gas nor mas, kā uni ver sā lu tie sī bu nor mu, uz ko 
ie spē jams at sauk ties gan drīz ik vie nā brī di nā ju mā par 
pa rā da sa mak su, var no rā dīt Ci vil li ku ma 1587. p. 

Ci vil li ku ma 1587. p. ie tver ci vil tie sī bu pa mat prin ci-

pu – „pa cta sunt ser van da” jeb „lī gu mi ir jā pil da” un pa redz, 

ka „tie sī gi no slēgts lī gums uz liek lī dzē jam pie nā ku mu iz pil-

dīt ap so lī to, un ne da rī ju ma se viš ķais sma gums, ne arī vē lāk 

ra du šās iz pil dī ša nas grū tī bas ne dod vie nai pus ei tie sī bu 

at kāp ties no lī gu ma, kaut arī at lī dzi not ot rai zau dē ju mus”.

Brī di nā ju ma pa rak stī tājs

Brī di nā ju mu pa rak stīt ir tie sīgs pats kre di tors vai 

per so na, ku rai ir tie sī bas pār stā vēt kre di to ru.

Ju ri dis ko per so nu pār stā vēt at tie cī bās ar tre ša jām 

per so nām ir tie sī ga tās val de vi sa ko pī gi vai at se viš ķi val-

des lo cek ļi, ja vi ņiem ir pie šķir tas at se viš ķas pār stā vī bas 

tie sī bas. Brī di nā ju mam nav ne pie cie šams pie vie not iz-

dru ku no ko mer cre ģis tra par val des lo cek ļu pār stā vī bas 

tie sī bām, jo ko mer cre ģis tra in for mā ci ja ir pub lis ka un 

ik vie nam, t.sk. pa rād nie kam, pie eja ma.

Sa vu kārt ga dī ju mā, ja brī di nā ju mu pa rak sta kre di-

to ra pār stā vis uz piln va ras pa ma ta, tad brī di nā ju mam 

bū tu ie tei cams pie vie not piln va ras ap lie ci nā tu ko pi ju. 

Šā di kre di tors no vēr sīs si tu āci ju, ka pa rād nieks ne at bild 

uz brī di nā ju mu pēc bū tī bas, bet ti kai pie pra sa no sū tīt 

vi ņam pār stāv ja piln va ro ju mu ap lie ci no šus do ku men tus.

Ko brī di nā ju mā ne rak stīt

Brī di nā ju mam jā būt lie tiš ķam un ko rek tam pa rād-

nie ka pa rād sais tī bas ap rak sto šam un uz pa rā da ne sa mak-

sā ša nas se kām no rā do šam do ku men tam. 

At tie cī gi brī di nā ju mā ne va ja dzē tu ie kļaut ar pa rād-

nie ka pa rād sais tī bām ne sais tī tu in for mā ci ju.

Pa rā du ār pus tie sas at gū ša nas li kums pa redz se ko-

jo šus uz brī di nā ju miem at tie ci nā mus ie ro be žo ju mus 

sa skar smē ar pa rād nie ku, kas gan nav uz ska tā mi par iz-

sme ļo šu aiz lie gu mu uz skai tī ju mu:

1. Ag re sī vas sa skar smes for mas iz man to ša na (drau di, 

ag re sī vi iz tei ku mi).

2. Pa rād nie ka cie ņas un go da aiz skar ša na (per so nis ki 

ap vai no ju mi).

3. Ne pa tie sas vai mal di no šas in for mā ci jas snieg ša na 

par pa rā da ne mak sā ša nas se kām (kri mi nāl at bil dī ba 

par pa rā da ne sa mak sā ša nu u.tml.)
At tie cī gu pra sī bu neie vē ro ša na var kai tēt pa šam kre-

di to ram. Ga dī ju mā ja pa rād nieks būs pa tē rē tājs, kre di to-

ram var ie stā ties pa vi sam re āla ad mi nis tra tī vā at bil dī ba 

par ne go dī gas ko merc prak ses me to žu pie mē ro ša nu un 

Pa rā du ār pus tie sas at gū ša nas li ku ma pār kā pu miem. 

Per so nī gu ap vai no ju mu un drau du iz teik ša nas se kas 

var būt pa rād nie ka vēr ša nās pret kre di to ru ci vil tie sis kā 

kār tī bā par pa rād nie ka go da un cie ņas aiz skar ša nu. 
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