MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORU RĪCĪBAS UN
MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA NORISES LIKUMĪBAS KONTROLE
2020. gada 3. ceturksnis

22
Klātienes PADZIĻINĀTĀS pārbaudes - 11

Klātienes TEMATISKĀS pārbaudes - 11

22
Juridiskām personām - 14

Fiziskām personām - 8

5
Negatīvi - 1

Pozitīvi - 1
Ar iebildumiem - 3
Nav būtiski ietekmējis procesa likumīgu un efektīvu norisi - 1

1
1
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Ietekmējuši - 2

Administrators nav veicis aktīvas darbības, lai piedzītu pretenzijā norādītos naudas līdzekļus
no parādnieka pārstāves
Administrators nav sniedzis ziņas tiesībaizsardzības iestādēm un Maksātnespējas kontroles
dienestam par parādnieka pārstāves rīcību, gandrīz gadu pēc procesa pasludināšanas,
nenododot administratoram parādnieka transportlīdzekli un mobilos telefonus, kā arī
savlaicīgi nenododot visus pieprasītos grāmatvedības dokumentus un pārējo pieprasīto
informāciju
Administrators, izlīgumu ar atcelto administratoru lietā par nepamatoti izmaksātās
atlīdzības piedziņu, noslēdzis mutvārdos, turklāt neinformējot kreditorus par izlīguma
noteikumiem citos dokumentos
Administrators pārdevis mantu pretēji mantas pārdošanas plānā noteiktajam

Neklātienes TEMATISKĀS pārbaudes

Uzsāktas neklātienes PADZIĻINĀTĀS pārbaudes - 8

164
Pārbaudīts, vai tiek veikta informācijas
ievade Elektroniskajā maksātnespējas
uzskaites sistēmā EMUS
Pārbaudīts, vai administratoriem ir aktuālas
civiltiesiskās apdrošināšanas polises un vai informācija
par tām ir ievadīta Elektroniskās maksātnespējas
uzskaites sistēmā EMUS normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā
Pārbaudīts, vai administrators ir izvērtējis parādnieka
(fiziskās personas) slēgtos darījumus pirms
maksātnespējas procesa pasludināšanas
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7
19
Pieteikumi sagatavoti pamatojoties uz to, ka
administratora rīcībā ir konstatēti normatīvo
aktu pārkāpumi - 9

Pieteikumi sagatavoti, jo administrators ir
atcelts no amata - 10

Administrators nav nodrošinājis normatīvajos aktos noteiktās informācijas ievadi
Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā un lietvedības noteikumu izpildi
Administrators publicējis sludinājumu ar aicinājumu izteikt cenu piedāvājumu par
prasījuma tiesību cesiju uz parādnieka bankas kontā esošajiem naudas līdzekļiem,
kuriem kriminālprocesa ietvaros ir uzlikts arests
Administrators nav sniedzis Maksātnespējas kontroles dienestam visus pieprasītos
izdevumus pamatojošos dokumentus
Kreditoru neinformēšana atbilstoši Maksātnespējas likuma 81. pantā noteiktajam
Administrators ir noteicis dalības maksu par iepazīšanos ar parādnieka mantas
pārdošanas noteikumiem un piedalīšanos mantas pārdošanas procesā
Administrators ir pieļāvis kreditora prasījuma apmierināšanu pirms maksātnespējas
procesa izdevumu segšanas un nav nodrošinājis pilnīgu maksātnespējas procesa
izmaksu segšanu
Administrators nav izvērtējis parādnieka darījumus
Administrators kredītiestādē nav atvēris kontu uz parādnieka vārda, bet izmantojis uz
sava vārda atvērtu kontu
Administratoram nepamatoti izmaksāta atlīdzība

Maksātnespējas kontroles dienests 2020

