
Maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) un tiesiskās aizsardzības 
procesa uzraugošo personu (turpmāk – uzraugošā persona) darbības uzraudzības 
nodrošināšanas ietvaros Maksātnespējas kontroles dienests apstrādā fizisku personu datus 
šādiem nolūkiem: 

- Sūdzību par administratora vai uzraugošās personas rīcību izskatīšanai; 
- Pārbaužu administratora vai uzraugošās personas prakses vietā, vai maksātnespējīgā 

uzņēmuma (parādnieka) atrašanās vietā veikšanai; 
- Administratoru riska līmeņa noteikšanai pārbaužu prakses vietā gada plāna sastādīšanai 

(ar Maksātnespējas kontroles dienesta veiktās datu apstrādes – administratoru riska līmeņa 
noteikšana, tiesisko pamatojumu un ierobežotas pieejamības statusa noteikšanas 
informācijai par administratoru grupēšanu riska grupās tiesisko pamatojumu var iepazīties 
šeit. 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats:  

- VDA regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts - lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku 
pienākumu un e) apakšpunkts - lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai 
īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, 10.pants - personas datu par sodāmību 
un pārkāpumiem apstrāde normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā; 

- Maksātnespējas likuma 174.1, 174.2 un 174.3 pants; 
- Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumi Nr.757 “Maksātnespējas kontroles 

dienesta nolikums”; 
- Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta noteikumi Nr.484 “Maksātnespējas kontroles dienesta 

tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi”; 
- Ministru kabineta 2016.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.247 “Noteikumi par maksātnespējas 

procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību”; 
- Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr.837 “Kārtība, kādā kārto 

maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas 
procesa administratora amata kandidātu”; 

- Ministru kabineta 2018. gada 4.decembra noteikumi Nr.761 “Elektroniskās maksātnespējas 
uzskaites sistēmas noteikumi”  u.c. maksātnespējas jomu reglamentējošie normatīvie akti. 

Personas datu ieguves avoti: 

Personas datus šīs datu apstrādes ietvaros Maksātnespējas kontroles dienests iegūst no paša datu 
subjekta, Maksātnespējas kontroles dienesta lietvedībā esošajiem dokumentiem, MKD pārziņā esošās 
Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS), kā arī no ārējiem avotiem:  
-  citu valsts institūciju informācijas sistēmām, pamatojoties uz starpresoru vienošanās nosacījumiem; 
- publiskajiem reģistriem un datu bāzēm, kuras pieejamas Maksātnespējas kontroles dienestam 
normatīvajā regulējumā noteikto funkciju veikšanai. 

Personas datu kategorijas: 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un normatīvajam regulējumam atbilstošu administratoru un uzraugošo 
personu darbības uzraudzību, Maksātnespējas kontroles dienests iepriekš minētajiem nolūkiem 
apstrādā ne tikai administratoru un uzraugošo personu datus, bet normatīvajos aktos noteiktajos 
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gadījumos arī maksātnespējas procesā pieaicināto speciālistu, maksātnespējīgo fizisko personu, 
maksātnespējīgā uzņēmuma (parādnieka) pārstāvju, parādnieka pārvaldes institūciju locekļu, viņu 
radinieku un laulāto personas datus, kā arī ieinteresēto personu attiecībā pret parādnieku, 
kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru), personālsabiedrības personiski atbildīgo biedru, patiesā 
labuma guvēju, maksātnespējīgā uzņēmuma kreditoru, maksātnespējīgā uzņēmuma darbinieku,  
sūdzībās minēto fizisko personu un sūdzību iesniedzēju personas datus. 

Atkarībā no datu apstrādes konteksta un nolūka, kā arī datu subjektu kategorijas, šīs datu apstrādes 
ietvaros Maksātnespējas kontroles dienests apstrādā šādas personas datu kategorijas: 

 Personu identificējošie un kontaktinformācijas dati: 
Personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa/faksa numurs, E-pasta adrese, adrese (atkarībā no 
konkrētās situācijas - deklarētās dzīvesvietas/faktiskā/prakses vietas/korespondences). 

 
 Dati par personas (administratora/uzraugošās personas/pieaicinātā speciālista) kvalifikāciju. 

 
 Dati, kas saistīti ar personas profesionālo/amata darbību un tās rezultatīvajiem rādītājiem, 

piemēram:  
- Administratora amata apliecības dati;  
- Informācija par administratora/uzraugošās personas lietvedībā esošajiem, bijušajiem, bet 

nepabeigtajiem, un pabeigtajiem maksātnespējas procesiem/tiesiskās aizsardzības procesiem;  
- Informācija par personas (administratora/uzraugošās personas/pieaicinātā speciālista) 

atlīdzību maksātnespējas/tiesiskās aizsardzības procesā; 
- Informācija par administratoram noteikto riska līmeni pēc profesionālās darbības 

rezultatīvajiem rādītājiem u.c. 
 

 Ar personas profesionālo/amata darbību nesaistīti (privāti) personas dati, piemēram: 
- Dati par personas ģimenes stāvokli (laulātajiem), radniecību, dati par tiesvedībām u.c.  

 
 Dati par personas pārkāpumiem un sodāmību: 

- Informācija par administratoram atzītajiem pārkāpumiem Maksātnespējas likumā noteiktajā 
kārtībā; 

- Informācija par administratora atcelšanu no maksātnespējas procesa administrēšanas par 
normatīvo aktu pārkāpumiem; 

- Informācija par administratora/uzraugošās personas saukšanu pie 
administratīvās/disciplināratbildības. 

  

Esošās un paredzamās personas datu saņēmēju kategorijas:  
- Maksātnespējas kontroles dienesta atbildīgie darbinieki;  
- Tiesu administrācijas (kā Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) turētāja) 

atbildīgie darbinieki;  
- Personas datu apstrādātāju (VDA regulas izpratnē) atbildīgie darbinieki;   
- Administratori un uzraugošās personas amata darbības nodrošināšanai nepieciešamajā 

apjomā; 
- Citas maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītās personas (tikai konkrētā 

datu apstrādes nolūka sasniegšanai nepieciešamajā apjomā, ievērojot normatīvo aktu prasības 
par personas datu aizsardzību). 
 

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā: 
- Datu subjekts par sevi VDA regulā noteiktajā kārtībā un apjomā; 
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- Attiecīgās valsts pārvaldes iestādes un Valsts kontrole; 
- Tiesībaizsardzības iestādes un tiesas; 
- Publiski pieejamiem datiem jebkura persona, kura apmeklē tīmekļa vietni www.mkd.gov.lv 

un https://pakalpojumi.ta.gov.lv. 
 

Personas datu glabāšanas ilgums:  

Personas dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. 
Glabāšanas periods ir pamatots ar ārējo normatīvo aktu prasībām. Personas datus saturošu dokumentu 
glabāšanas termiņi noteikti Maksātnespējas kontroles dienesta Lietu nomenklatūrā. Maksātnespējas 
kontroles dienesta administratoram noteiktā riska līmeņa datu glabāšanas ilgums ir viens gads. 
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