
Personas datu apstrādes maksātnespējas procesa depozīta izmaksas un maksātnespējas 
procesa izmaksu (maksātnespējas procesa izdevumu un administratoru atlīdzības) segšanas 
nolūkiem juridiskais pamats:  

- VDA regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku 
pienākumu, e) apakšpunkts -  lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai 
īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; 

- Maksātnespējas likums; 
- Ministru kabineta 2018.gada 4.decembra noteikumi Nr.757 “Maksātnespējas kontroles 

dienesta nolikums”;  
- Ministru kabineta 2018. gada 4.decembra noteikumi Nr.761 “Elektroniskās maksātnespējas 

uzskaites sistēmas noteikumi”; 
- Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumi Nr.88 “Kārtība, kādā iemaksā un 

izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa” u.c. 
maksātnespējas jomu reglamentējošie normatīvie akti, tajā skaitā, normatīvie akti, kuri 
zaudējuši spēku, bet kuri, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma pārejas noteikumiem, 
piemērojami konkrētos gadījumos, lemjot jautājumu par maksātnespējas procesa izmaksu 
segšanu. 

Personas datu ieguves avoti: 

Personas datus šīs datu apstrādes ietvaros Maksātnespējas kontroles dienests iegūst no iesniegumā par 
depozīta izmaksu/maksātnespējas procesa izmaksu segšanu norādītās informācijas, MKD lietvedībā 
esošajiem dokumentiem, MKD pārziņā esošās Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas 
(EMUS), kā arī no ārējiem avotiem: 

- Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datu bāzes; 
- Tiesu informācijas sistēmas; 
- Maksātnespējas reģistra. 

Personas datu kategorijas: 
Maksātnespējas kontroles dienests iepriekš minētajiem nolūkiem apstrādā šādas personas datu 
kategorijas: 
 
 Personu identificējošie un kontaktinformācijas dati: 

Personas (administratora/maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja/maksātnespējas procesa 
depozīta iemaksātāja vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa/faksa numurs, E-pasta adrese, adrese 
(atkarībā no konkrētās situācijas - deklarētās dzīvesvietas/faktiskā/prakses vietas/korespondences). 

 
 Personas norēķinu konta informācija. 

 
 Informācija par pieprasītajām un personai izmaksātajām summām, tajā skaitā:  

- Iemaksātā un izmaksātā depozīta apmērs; 
- Pieprasīto un izmaksāto izdevumu un atlīdzības apmērs. 

 

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;  
- Lēmuma par depozīta/maksātnespējas procesa izmaksu segšanu adresāti. 

 
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā: 

- Datu subjekts par sevi VDA regulā noteiktajā kārtībā un apjomā; 
- Attiecīgās valsts pārvaldes iestādes un Valsts kontrole; 
- Tiesībaizsardzības iestādes un tiesas. 

 
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.  

 


