MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU RĪCĪBAS UN
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NORISES LIKUMĪBAS KONTROLE

2021. gada 3. ceturksnis

*NAV VEIKTAS saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un valstī noteiktajām rekomendācijām
Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai

Uzsāktas TEMATISKĀS pārbaudes - 349
Noslēgtas ar pozitīvu pārbaudes rezultātu - 297
Noslēgtas ar negatīvu pārbaudes rezultātu - 4
Uzraudzība tiek turpināta - 48
Uzsāktas PADZIĻINĀTĀS pārbaudes - 30
Noslēgtas, nekokonstatējot pārkāpumu - 1
Noslēgtas, izskaidrojot rīcības nepareizību - 3
Noslēgtas ar lēmumu par pārkāpumu atzīšanu - 14*
Noslēgtas ar pieteikumu par TAP uzraugošās personas atcelšanu – 1*
Noslēgts ar pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora atcelšanu – 1*
Uzraudzība tiek turpināta – 24*
*tostarp no iepriekšējā ceturkšņa

18 pieteikumi - sagatavoti, ņemot vērā, ka administrators ir atbrīvots no amata
6 pieteikumi - sagatavoti, pamatojoties uz administratoru rīcībā konstatētajiem normatīvo aktu
pārkāpumiem
1 pieteikums - sagatavots pamatojoties uz TAP uzraugošās personas rīcībā konstatētajiem
normatīvo aktu pārkāpumiem
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vai Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas attiecīgā procesa kartiņā ir ievadīti
nepieciešamie (pieteiktie kreditoru prasījumi, iegūtie naudas līdzekļi, izmaksas, segtie
kreditoru prasījumi). Pārbaudes ietvaros pārbaudīti 2021. gada II ceturksnī izbeigtie
juridiskās personas maksātnespējas procesi
vai administrators Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā ir ievadījis
informāciju par savu civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Papildus 2021. gada 3. ceturksnī ir veiktas neklātienes tematiskās pārbaudes arī par citiem
jautājumiem.

Neklātienes pārbaužu ietvaros pieņemti 16 lēmumi, kuros ir konstatēti 42 pārkāpumi.
vispusīgi nav veikta valdes locekļu rīcības izvērtēšana. Savlaicīgas prasības necelšana
pret valdi
ilgstoši nav veiktas darbības parādnieka mantas apzināšanai un parādnieka mantas
atsavināšanas darījumu izvērtēšanai
visas parādnieka mantas nenorādīšana parādnieka mantas pārdošanas plānā, kā arī
visas parādnieka mantas nepārņemšana administratora pārvaldībā
informācijas nesniegšana Maksātnespējas kontroles dienestam, parādnieka kreditoriem
un citām maksātnespējas procesā iesaistītajām personām, tajā skaitā, tiesībaizsardzības
institūcijām
noslēgta vienošanās ar parādnieka ieķīlātās mantas nosolītāju un parādnieka
dalībnieku, kurā paredzēta parādnieka ieķīlātās mantas nosolītāja naudas līdzekļu
nepastarpināta pārskaitīšana parādnieka dalībniekam
administrators atkāpies no Civilprocesa likumā noteiktās kārtības saistībā ar norēķiniem
par parādnieka izsolīto ieķīlāto mantu un tās nostiprināšanu uz ieguvēja vārda
noteikta neatbilstoša atlīdzība par ieķīlātās mantas pārdošanu
neatļauta cesijas līguma slēgšana maksātnespējas procesa ietvaros
aktīvu darbību neveikšana, kas vērstas uz naudas līdzekļu atgūšanu no iepriekšējā
administratora
speciālista izdevumu segšana pirms minētie izdevumi ir apstiprinātas kreditoru sapulcē.
parādnieka darbinieku darba līgumu uzteikšanas novilcināšana
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