
 

 

 

 

 

Lai maksātnespējas procesā tiktu atgūti pēc iespējas lielāki naudas līdzekļi kreditoru prasījumu 

segšanai, kreditoriem jāvērtē administratora sastādītie dokumenti par maksātnespējas procesa 

turpmāko virzību. Kreditoriem ir tiesības izteikt savu viedokli vai celt iebildumus par administratora 

sagatavoto: 

 Juridiskās personas mantas pārdošanas plānu 

 Ziņojumu par mantas neesamību 

 Kreditoru prasījumu segšanas plānu 

 Paziņojumu par kreditoru prasījumu segšanas plāna izpildi 

 Paziņojumu par nodomu atteikties no prasījumiem 

 Paziņojumu par nodomu noslēgt izlīgumu 

 Paziņojumu par nodomu veikt prasījumu tiesību cesiju 

Svarīgi zināt! 
Maksātnespējas likumā noteikti atšķirīgi termiņi iebildumu celšanai par administratora sastādītajiem 

dokumentiem.  

 

 

 

 

Kreditoriem pēc iespējas vairāk jāizmanto savas kreditoru tiesības, izsakot savu viedokli un 
piedāvājot administratoram savu redzējumu par maksātnespējas procesa tālāko norisi, tādējādi 
kopīgi rodot efektīvāko veidu parādnieka mantas realizēšanai. 

 

 

Mantas pārdošanas plāns un ziņojums  
par mantas neesamību 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 111.panta pirmo daļu administrators divu mēnešu laikā no 
juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas sastāda parādnieka mantas 
pārdošanas plānu vai ziņojumu par parādnieka mantas neesamību, kuru nosūta kreditoriem.  

 
 
 
 
 
                                           

 

✓ Lai maksātnespējas procesa izmaksas būtu samērojamas ar 
atgūto naudas līdzekļu apmēru, kreditoriem jāiesaistās 
maksātnespējas procesā jau no mantas pārdošanas plāna vai 
ziņojuma par mantas neesamību sastādīšanas brīža. 

✓ Ja kreditoram ir zināms efektīvāks risinājums parādnieka 
mantas realizēšanai, kas ātrāk atgriež parādnieka mantu 
ekonomiskajā apritē, vai kas tās realizēšanai rada mazākus 
izdevumus, viņam par to jāinformē administrators. 

✓ Maksātnespējas likumā kreditoriem paredzētas tiesības 15 dienu 
laikā celt iebildumus vai izteikt priekšlikumus saistībā ar mantas 
pārdošanas plānu vai ziņojumu par mantas neesamību. 
 

 

IETEIKUMI AKTĪVAI KREDITORU 

DALĪBAI MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ 



 

Būtisks mehānisms maksātnespējas procesa izmaksu samazināšanai un administratora plānoto 

darbību kontrolei ir aktīva kreditoru piedalīšanās administratoru sasauktajās kreditoru sapulcēs.  

Piedaloties sasauktajās kreditoru sapulcēs, kreditori administratoram var izteikt savus iebildumus un 

novērst nesamērīgi augstu, neskaidru vai nevajadzīgu izdevumu apstiprināšanu, tādejādi samazinot 

maksātnespējas procesa izmaksas un palielinot kreditoriem novirzāmo naudas līdzekļu apmēru. 

Kreditoru sapulce pieņem lēmumus par: 

 administratora atlīdzības noteikšanu; 

 maksātnespējas procesa izdevumu apstiprināšanu; 

 administratoru atcelšanas ierosināšanu; 

 parādnieka mantas pārdošanas veidu; 

 turpmāko rīcību ar mantu, kas izslēgta no mantas pārdošanas plāna; 

 citiem jautājumiem, kas ir iekļauti pieteikumā par kreditoru sapulces darba  kārtību. 

! Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 86.panta devīto daļu, kreditoru sapulce ir tiesīga pieņemt 

lēmumus tikai tajos jautājumos, kuri norādīti pieteikumā kā attiecīgās kreditoru sapulces darba 

kārtības jautājumi, izņemot jautājumu par kreditoru sapulces sasaukšanu.  

 

 

Tuvojoties maksātnespējas procesa pabeigšanai, jo īpaši uzmanība kreditoriem jāpievērš 

administratora sastādītajam izmaksu sarakstam un kreditoru prasījumu segšanas plānam. 

 Maksātnespējas procesa izmaksu sarakstā administrators atspoguļo gan atgūto līdzekļu 

apmēru, gan kopējās maksātnespējas procesā radušās izmaksas – izdevumus un administratora 

atlīdzību. 

 No administratora norādītā izmaksu apmēra un pamatotības atkarīgs tas vai un cik lielā apmēra 

tiks segti kreditoru prasījumi 

 Maksātnespējas likuma 170.panta pirmajā daļā noteikts, ka ar juridiskās personas 

maksātnespējas procesa nodrošināšanu saistītie šā procesa izdevumi (izņemot izdevumus, kas 

saistīti ar mantu, kura kalpo par nodrošinājumu) nedrīkst pārsniegt piecu procentu apmēru no 

parādnieka aktīvu atsavināšanas ieņēmumu kopsummas, ja šie aktīvi nekalpo par 

nodrošinājumu un ja kreditoru sapulce nav lēmusi citādi. 

 Kreditoriem ir iespēja iebilst pret kļūdaini aprēķinātu administratora atlīdzību un 

maksātnespējas procesa izdevumiem, kas pārsniedz Maksātnespējas likumā noteikto apmēru 

un kas nav apstiprināti kreditoru sapulcē. Ceļot iebildumus uz administratora sastādīto 

izmaksu sarakstu un kreditoru prasījumu segšanas plānu, tiek samazināts nepamatotu izmaksu 

apmērs un aizsargātas kreditoru kopuma intereses 

Svarīgi zināt! 

Jo lielākas ir maksātnespējas procesa izmaksas, jo mazāk naudas līdzekļu atliek kreditoru prasījumu 

segšanai. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 118.panta pirmo daļu, no parādnieka naudas līdzekļiem, 

tajā skaitā līdzekļiem, kas iegūti, atsavinot parādnieka mantu, vai no citiem juridiskās personas 

maksātnespējas procesa finansēšanas avotiem (kreditoru, citu fizisko vai juridisko personu 

līdzekļiem), izņemot līdzekļus, kas iegūti šā likuma 116.pantā noteiktajā gadījumā, vispirms pilnībā 

tiek segtas juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas. 

Kreditoru sapulces 

Maksātnespējas procesa izmaksu saraksts 
un kreditoru prasījumu segšanas plāns 


