MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU RĪCĪBAS UN
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NORISES LIKUMĪBAS KONTROLE

2021. gada 1. ceturksnis

* nav veiktas saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli
Rezultāti saistībā ar iepriekšējā periodā veiktajām pārbaudēm

9
2

nav veikts vispusīgs parādnieka pārvaldes institūcijas locekļu rīcības izvērtējums, kā
rezultātā objektīvi nav izvērtēts pamats vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu
piedziņu, kreditori nav informēti par izvērtējumu
administrators nav vērsies par administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu
saistībā ar dokumentu nenodošanu un nav vērsies tiesībaizsardzības iestādēs ar
iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret parādnieka pārstāvi saistībā šķēršļu
likšanu maksātnespējas procesā
nav vispusīgi izvērtēts pamats sniegt ziņas tiesībaizsardzības iestādēm, kas var būt par
pamatu kriminālprocesa uzsākšanai saistībā ar skaidras naudas nepamatotu izmaksu
pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas no parādnieka norēķinu konta, ar
aizdevumu darījumiem, kas veikti starp parādnieku un citu sabiedrību, kā arī skaidras
naudas izmaksas darījumiem, kas veikti uzreiz pēc aizdevuma saņemšanas un kuru
izlietojums nav pamatots ar dokumentiem
administrators vairākkārt neprecīzi aprēķinājis sev pienākošos atlīdzību par ieķīlāto
debitoru parādu atgūšanu
administrators nav iekļāvis mantas pārdošanas izdevumos visus faktiski radušos
izdevumus pirms sev pienākošās atlīdzības aprēķināšanas
nav vispusīgi izvērtēta valdes locekļu un biedru iespējamā atbildība saistībā ar
transportlīdzekļa aizturēšanu un atgūšanu
Maksātnespējas kontroles dienests 2021

Uzsāktas TEMATISKĀS pārbaudes - 96

Uzsāktas PADZIĻINĀTĀS pārbaudes - 15

Noslēgtas ar pozitīvu rezultātu - 78
Noslēgtas ar negatīvu rezultātu - 4
Uzraudzība tiek turpināta - 14

Noslēgtas ar pozitīvu rezultātu - 7
Noslēgtas ar negatīvu rezultātu - 3
Uzraudzība tiek turpināta - 5

1 pieteikums - sagatavots par uzraugošās personas atcelšanu no pienākumu pildīšanas
ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā

143

31 pieteikums - sagatavots pamatojoties uz to, ka administrators ir atbrīvots no amata
111 pieteikumi - sagatavoti, ņemot vērā, ka administrators ir atcelts no amata
2021. GADA 1. CETURKSNĪ VEIKTAS TEMATISKĀS PĀRBAUDES PAR ŠĀDIEM JAUTĀJUMIEM
Vai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lieto EMUS atbilstoši normatīvo
aktu prasībām?
Vai administratori, kuru lietvedībā atrodas ārzemju fizisko personu maksātnespējas
procesi, ir izvērtējuši, vai nepastāv ierobežojumi maksātnespējas procesa piemērošanai.
Papildus 2021. gada 1. ceturksnī ir veiktas neklātienes tematiskās pārbaudes arī par citiem
jautājumiem

Nepamatota maksātnespējas procesa vilcināšana, t.sk., radot papildus maksātnespējas
procesa izmaksas
Savlaicīga Maksātnespējas likumā noteikto pienākumu nepildīšana
Informācijas nesniegšana parādnieka kreditoriem
Maksātnespējas procesa efektīvas un likumīgas norises nenodrošināšana
Maksātnespējas kontroles dienests 2021

