Maksātnespējas procesa administratoru rīcības un
maksātnespējas procesa norises likumības kontrole

2021. gada 2. ceturksnis

*saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un valstī noteiktajām rekomendācijām Covid-19
infekcijas izplatības mazināšanai klātienes pārbaudes aizstātas ar neklātienes pārbaudēm.

Pieņemts 1 lēmums par pārkāpumu atzīšanu pēc klātienes pārbaudes, kas veikta 2020.gadā.

ilgstoši nav veiktas aktīvas darbības, lai iegūtu pamatotu informāciju par parādnieka
naudas līdzekļu apgrozījumu un veiktajiem darījumiem parādnieka norēķinu kontos pirms
parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas un savlaicīgi nav izvērtēta parādnieka
norēķinu kontos esošā informācija

nav izvērtēti un savlaicīgi nav sniegtas ziņas tiesībaizsardzības institūcijām par parādnieka
maksātnespējas procesā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa
uzsākšanai

savlaicīgi nav veiktas darbības pilnvērtīgai un objektīvi pamatotai parādnieka slēgto
darījumu izvērtēšanai
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Uzsāktas TEMATISKĀS pārbaudes - 150
Noslēgtas ar pozitīvu rezultātu - 44
Noslēgtas ar negatīvu rezultātu - 1
Uzraudzība tiek turpināta - 105
Uzsāktas PADZIĻINĀTĀS pārbaudes - 20
Noslēgtas ar pozitīvu rezultātu - 1
Noslēgtas, izskaidrojot rīcības nepareizību - 9*
Noslēgtas ar lēmumu par pārkāpumu atzīšanu - 6*
Noslēgtas ar pieteikumu par TAP uzraugošās personas atcelšanu – 1*
Noslēgts ar pieteikumu par administratora atcelšanu – 1
Noslēgta bez rezultāta, ņemot vērā, ka administratoram izbeigta amata darbība - 1
Uzraudzība tiek turpināta – 6*
*tostarp no iepriekšējā ceturkšņa

20 pieteikumi - sagatavoti, ņemot vērā, ka administrators ir atbrīvots no amata

7
Konstatēti pārkāpumi - 26
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vai Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas ir ievadīti nepieciešamie dati.
Pārbaudes ietvaros pārbaudīti 2021. gada I ceturksnī izbeigtie juridiskās personas
maksātnespējas procesi.
vai administrators ir veicis nepieciešamās darbības, lai iegūtu pēc iespējas lielākus naudas
līdzekļus no parādnieka prasījuma tiesībām pret trešajām personām.
Pārbaudes ietvaros Pārbaudīti 2020. gada I pusgadā pasludinātie juridiskās personas
maksātnespējas procesi, kuros sastādīts mantas pārdošanas plāns.

savlaicīgi nav veiktas darbības parādnieka valdes locekļu veikto darījumu izvērtēšanai
savlaicīgi nav izvērtētas un sniegtas ziņas tiesībaizsardzības institūcijām par parādnieka
maksātnespējas procesā atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa
uzsākšanai
nav veiktas darbības parādnieka mantas apzināšanai (mantas sastāvs, vērtība, un atrašanās
vieta)
nav sniegta pilnvērtīga informācija, un nav informēti kreditori par parādnieka mantisko
stāvokli, iespējām atgūt parādnieka mantu, kā arī, nav sniegts administratora izvērtējums
par prasības celšanas/necelšanas pamatu pret parādnieka pārvaldes institūciju locekļiem
citās Eiropas Savienības valstīs esošo kreditoru neinformēšana par parādnieka
maksātnespējas procesa pasludināšanu
informācijas nesniegšana Maksātnespējas kontroles dienestam un citām maksātnespējas
procesā iesaistītajām personām
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