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1. Pamatinformācija  
 

1.1. Maksātnespējas kontroles dienesta juridiskais statuss 

  

Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde. Tieslietu ministrs Maksātnespējas kontroles dienesta pārraudzību īsteno ar Tieslietu 

ministrijas starpniecību. Maksātnespējas kontroles dienesta juridiskais statuss ir nostiprināts: 

1) Valsts pārvaldes iekārtas likumā; 

2) Maksātnespējas likumā; 

3) likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 

4) Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 757 "Maksātnespējas 

kontroles dienesta nolikums". 

 

1.2. Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas un uzdevumi  

 

Maksātnespējas kontroles dienests īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un 

maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja 

maksātnespējas gadījumā un īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās 

aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta galvenās funkcijas: 

1) veikt maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk - administrators) uzraudzību; 

2) izskatīt sūdzības par administratora rīcību, izņemot tos likumā noteiktos gadījumus, 

kad sūdzības par administratora lēmumiem izskatāmas tiesā, kurā ierosināta attiecīgā 

maksātnespējas procesa lieta; 

3) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktajai kompetencei; 

4) izskatīt iesniegumus par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu 

apmierināšanu; 

5) izskatīt iesniegumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta un 

fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu; 

6) izskatīt iesniegumus par Maksātnespējas likuma 118.1 pantā noteikto līdzekļu 

izmaksu; 

7) informēt sabiedrību par maksātnespējas politikas īstenošanas rezultātiem un 

maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem; 

8) organizēt administratora eksāmenu un administratora kvalifikācijas eksāmenu 

(turpmāk – kvalifikācijas eksāmens); 

9) iecelt amatā administratorus; 

10) atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratorus, kā arī apturēt administratoru 

amata darbību; 

11) Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veikt tiesiskās aizsardzības 

procesa uzraugošo personu uzraudzību (turpmāk - uzraugošā persona) un izskatīt sūdzības par 

viņu rīcību; 

12) izveidot, uzturēt un attīstīt Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu (turpmāk 

– Sistēma); 

13) nodrošināt administratoru un citu normatīvajos aktos noteikto personu, kurām ir 

pienākums iesniegt ziņas Maksātnespējas kontroles dienestam, iesniegto dokumentu 

pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē Sistēmā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību; 

14) nodrošināt maksātnespējas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto ziņu 

pieejamību; 

15) veikt citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/89648-latvijas-administrativo-parkapumu-kodekss
https://likumi.lv/ta/id/214590#p118.1
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Maksātnespējas kontroles dienests līdz 2018. gada 31. decembrim nodrošināja 

administratora amata kandidāta ieteikšanu tiesai konkrētam juridiskās personas vai fiziskās 

personas maksātnespējas procesam. 2019. gada 1. janvārī spēku zaudēja Ministru kabineta 

2010. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija 

izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" un spēkā stājās 

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". Minētie noteikumi noteic kārtību, kādā Sistēmā kārto 

amata pretendentu sarakstu, pazīmes pēc kādām administratoru iekļauj amata pretendentu 

sarakstā, un kārtību, kādā, izmantojot tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu 

atlasi, izvēlas administratora amata kandidātu. Ar minēto noteikumu spēkā stāšanos 

administratora amata kandidāta izvēli nodrošina tiesu informatīvā sistēma un amata pretendentu 

saraksts netiek publiskots Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē. 

 

1.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības virzieni un mērķi  

 

Maksātnespējas kontroles dienestam ir šādi darbības virzieni un īstenotās budžeta 

apakšprogrammas: 

1. tabula 

Nr. p. k. Darbības virziens  Budžeta apakšprogrammas nosaukums 

1. Maksātnespējas procesa likumīgas 

un efektīvas gaitas nodrošināšana 

Maksātnespējas procesa pārvaldība 

2. Darbinieku interešu aizsardzība 

darba devēja maksātnespējas 

gadījumā 

Darbinieku prasījumu garantiju fonds 

3. Maksātnespējas procesa 

finansējuma nodrošināšana 

Maksātnespējas procesa izmaksas 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi  

2. tabula 

1. 

Veikt administratoru uzraudzību, tajā skaitā, īstenot pārbaudes administratoru un 

uzraugošo personu prakses vietās vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās 

vietā un nodrošināt Maksātnespējas likuma 174.1 panta 2. punktā noteikto sūdzību 

izskatīšanu. 

2. 

Risināt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus (atcelšana, atbrīvošana no 

amata darbības, amata darbības apturēšana, atstādināšana no amata darbības 

veikšanas). 

3. 
Ar pārstāvju starpniecību piedalīties disciplinārlietu komisijas un eksaminācijas 

komisijas darbā, kā arī veikt minēto komisiju sekretariāta funkciju nodrošināšanu. 

4. 

Savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu maksātnespējas procesā iesaistītajām 

personām par Maksātnespējas likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta 

noteikumu piemērošanas jautājumiem. 

5. Organizēt kvalifikācijas eksāmenus un nodrošināt administratoru iecelšanu amatā. 

6. 

Nodrošināt sabiedrības informēšanu par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību, 

publicējot informāciju Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē un izdodot 

informatīvos materiālus ar maksātnespējas procesu saistītiem jautājumiem. 

7. 
Sniegt atbalstu Tieslietu ministrijai, pilnveidojot maksātnespējas jomas tiesisko 

regulējumu. 

8. 

Nodrošināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 pantā 

"Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana" noteikto administratīvo pārkāpumu 

lietu izskatīšanu. 
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9. 

Īstenot Maksātnespējas kontroles dienesta prasījuma tiesības attiecībā uz 

Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas 

izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas 

izdevumu segšanai un no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku 

prasījumu apmierināšanai, tajā skaitā,- apmeklēt kreditoru sapulces, celt iebildumus 

par maksātnespējas procesā nozīmīgiem jautājumiem, pārsūdzēt tiesā kreditoru 

sapulces lēmumus, kuri neatbilst likumīgam un efektīvam maksātnespējas procesam. 

 

Lai nodrošinātu galveno uzdevumu izpildi, Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gadā 

veica šādas darbības: 

3. tabula 

1. 

Iesniedza tiesā 388 pieteikumus par administratoru atcelšanu no pienākumu 

pildīšanas tiesiskās aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos saistībā ar 

administratora sertifikāta/amata darbības izbeigšanu, administratora atcelšanu no 

amata, administratora atstādināšanu no amata darbības veikšanas un konstatētajiem 

normatīvo aktu pārkāpumiem. 

2. 

Izskatot sūdzības par administratoru rīcību maksātnespējas procesos, pieņēma 

111 lēmumus, no tiem 30 lēmumos administratoru rīcībā atzīti normatīvo aktu 

pārkāpumi. Savukārt, īstenojot administratoru uzraudzību, pieņemti 25 lēmumi, ar 

kuriem atzīti normatīvo aktu pārkāpumi, no tiem 13 lēmumos administratoriem 

uzlikts viens vai vairāki tiesiskie pienākumi. 

3. 

Maksātnespējas kontroles dienests pārskata periodā pieņēma 35 lēmumus par 

sertifikāta/amata darbības izbeigšanu – 4 gadījumos administrators neieradās uz 

kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, 5 – administrators nenokārtoja kvalifikācijas 

eksāmenu, 10 – administrators nepieteicās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, 

11 – administrators iesniedza iesniegumu par sertifikāta/amata darbības izbeigšanu, 

1 – administrators divas reizes tika atcelts no administratora pienākumu pildīšanas 

maksātnespējas procesā par normatīvo aktu pārkāpumiem, 2 – tika saņemts 

eksaminācijas komisijas atzinums par administratora neatbilstību prasībai par 

nevainojamu reputāciju, 1 - izbeigts kriminālprocess uz tīša noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu uz personu nereabilitējoša pamata, 1 - ļaunprātīgi izmantojis savas 

pilnvaras. 

4. 

Veica 39 pārbaudes administratoru prakses vietās, no kurām 20 plānotas, 

19 – neplānotas. Pārbaudēs kopumā tika pārbaudīti 102 maksātnespējas procesi, no 

kuriem 41 bija juridisko personu, 61 fizisko personu maksātnespējas process.  

Pārbaužu rezultātā sagatavoti 52 pārbaudes ziņojumi, no kuriem 11 ar pozitīvu 

atzinumu, 30 ar iebildumiem, tajā skaitā, 13 būtiski ietekmējuši procesa likumīgu 

norisi, bet 17 nav būtiski ietekmējuši procesa likumīgu norisi, savukārt ar negatīvu 

atzinumu 11. Rezultātā ir pieņemti 14 lēmumi, kuros administratora rīcībā ir atzīti 

normatīvo aktu pārkāpumi. Savukārt, konstatējot, ka pieļautie pārkāpumi ir būtiski 

ietekmējuši efektīvu un likumīgu procesa norisi, tiesā ir iesniegti 7 pieteikumi par 

administratora atcelšanu.  

5. 

Uzsāka 96 administratīvo pārkāpumu lietas par Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 166.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu un pieņēma 113 lēmumus 

par administratīvā soda uzlikšanu maksātnespējas procesā iesaistītajām personām ar 

kopējo piemēroto naudas soda summu 37 692 euro apmērā. 

6. 

Sedza administratoru atlīdzību 2 maksātnespējas procesos par kopējo summu 

854 euro (pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumiem 

Nr.865 "Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās 

personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas 

administrācija" šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem" segta administratora 

atlīdzība no Maksātnespējas kontroles dienestam šim mērķim piešķirtajiem 

līdzekļiem). Maksātnespējas kontroles dienests 7 gadījumos izmaksāja naudas 
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līdzekļus 5 829 euro apmērā maksātnespējas procesa izmaksu segšanai gadījumos, 

kad maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedzis ir darbinieks, kurš atbrīvots no 

maksātnespējas procesa depozīta iemaksas. Maksātnespējas procesu gaitā 

administratori no maksātnespējas procesa izdevumu segšanai piešķirtajiem naudas 

līdzekļiem kopā atguva 996 euro. 

7. 

Nodrošinot juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas 

maksātnespējas procesa depozīta konta administrēšanu, Maksātnespējas kontroles 

dienests izmaksāja vai ieskaitīja valsts budžetā depozītus 1 256 112 euro apmērā, 

tajā skaitā izmaksāja juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītus 

maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam vai administratoram 621 802 euro 

apmērā, fizisko personu maksātnespējas procesa depozītus administratoram 

634 310 euro apmērā un valsts budžetā ieskaitīja 128 899 euro. 

8. 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināja 112 maksātnespējīgo darba 

devēju 1 269 darbinieku prasījumus par kopējo summu 1 703 074 euro apmērā. 

Maksātnespējas procesa gaitā administratori atguvuši un atpakaļ valsts budžetā 

ieskaitījuši naudas līdzekļus 296 051 euro apmērā. 

9. Apmeklēja 80 kreditoru sapulces. 

10. 
Maksātnespējas kontroles dienests kā kreditors 2019. gadā 69 reizes izteica 

administratoram iebildumus juridiskās personas maksātnespējas procesā. 

11. Organizēja 4 kvalifikācijas eksāmenus – 2019. gada 30. janvārī, 2019. gada 

7. augustā, 2019. gada 16. oktobrī un 2019. gada 18. decembrī. Kopumā 

kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 101 administrators, no kuriem 4 administratori 

kvalifikācijas eksāmenu kārtoja atkārtoti, kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja 

96 administratori. Savukārt 9 administratori kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja, 

līdz ar to zaudēja tiesības pildīt administratora pienākumus. Attiecībā uz minētajiem 

administratoriem pieņemts lēmums par sertifikāta/amata darbības izbeigšanu. 

12. Lai nodrošinātu Maksātnespējas likumā noteikto prasību izpildi un pilnveidotu 

maksātnespējas jomas tiesisko regulējumu, Maksātnespējas kontroles dienests 

pārskata periodā: 

1) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par uzņēmējdarbības 

riska valsts nodevu 2020. gadā". Minētie noteikumi pieņemti 2019. gada 

17. decembrī (prot. Nr. 59 55. §) un spēkā stājās 2020. gada 1. janvārī; 

2) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 

2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 169 "Noteikumi par Maksātnespējas 

administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām"". Minētie 

noteikumi pieņemti 2019. gada 26. februārī (prot. Nr. 10 1. §) un spēkā stājās 

2019. gada 6. martā; 

3) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa 

administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas lietvedības 

noteikumi". Minētie noteikumi pieņemti 2019. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 28 17. §) un 

spēkā stājās 2019. gada 14. jūnijā; 

4) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa 

administratora darbības pārskata noteikumi". Minētie noteikumi pieņemti 

2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 38. §) un spēkā stājās 2019. gada 20. jūlijā; 

5) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 

2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas 

pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"". Minētie noteikumi pieņemti 

2019. gada 22. oktobrī (prot. Nr. 49 27. §) un spēkā stājās 2019. gada 25. oktobrī. 

14. Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests turpināja īstenot starptautisko 

sadarbību, ar pārstāvju starpniecību piedaloties starptautiskās maksātnespējas jomai 

veltītās konferencēs.  

2019. gada 11. un 12. aprīlī Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvis piedalījās 

Lietuvas Republikas Finanšu ministrijas un Eiropas komisijas konferencē par 
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atbalsta pasākumu (agrīnās brīdināšanas mehānismu) (flanking mesaures) ieviešanu 

Eiropas Savienībā un Lietuvā ("The use of flanking mesaures in the EU and their 

implementation in Lithuania"), kas norisinājās Viļņā, Lietuvā. Konferencē diskutēja 

par: 1) atbalsta pasākumu veidiem un to nozīmi maksātnespējas procesa efektivitātes 

paaugstināšanā; 2) dalībvalstu (Beļģija, Dānija) pieredzi maksātnespējas riskam 

pakļauto uzņēmumu identificēšanā (veidiem, kā tiek apkopota/ centralizēta 

informācija, subjektiem, kas īsteno šo funkciju, informācijas konfidencialitātes 

prasībām utt.); 3) dalībvalstu (Vācija, Dānija, Polija) pieredzi, ieviešot finansiālās 

grūtībās nonākušo uzņēmumu atbalsta nodrošināšanas mehānismus (brīvprātīgo 

mentoru institūts, emocionālais atbalsts utt.); 4) pirmstiesas risinājumiem finansiālās 

grūtībās nonākušiem uzņēmumiem (Lielbritānija, Francija). 

Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji 2019. gada 6. un 7. jūnijā piedalījās 

Eiropas maksātnespējas un restrukturizācijas profesionāļu asociācijas 

Austrumeiropas valstu komitejas (International Association of Restructuring, 

Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL) Europe, Eastern European 

Countries' Committee) rīkotajā konferencē par finansiālās grūtībās nonākušu 

uzņēmumu atveseļošanas iespējām "Kā rīkoties, ja uzņēmums nonācis finansiālās 

grūtībās" ("Navigating the journey of distressed companies"), kas norisinājās 

Ļubļanā, Slovēnijā. Konferencē aplūkoti rīki, kas ir ļāvuši paaugstināt veiksmīgas 

uzņēmumu reorganizācijas iespējas Slovēnijas pieredzes kontekstā, kā arī pārrunātas 

citas aktualitātes maksātnespējas nozarē. 

 

2. Maksātnespējas kontroles dienesta finanšu resursi un darbības rezultāti  
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

 

    4. tabula 

Nr. p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (izpilde-

pēc naudas 

plūsmas) 

euro  

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

(plāns ar 

izmaiņām) 

euro 

izpilde 

(pēc 

naudas 

plūsmas) 

euro 

Kopsavilkums 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
3 850 646 3 734 213 4 033 851 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
1 779 549 1 611 415 1 611 415 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
2 071 097 2 122 798 2 422 436 

2. Izdevumi (kopā) 3 062 452 4 024 612 3 335 577 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 3 015 047 4 013 662 3 324 630 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 2 281 516 2 637 769 2 340 964 

2.1.1.1. Atlīdzība 1 402 841 1 420 317 1 419 562 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 878 675 1 217 452 921 402 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
733 531 1 375 893 983 666 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 47 405 10 950 10 947 
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Pamatbudžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 815 302 1 632 035 1 626 301 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 779 549 1 611 415 1 611 415 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
35 753 20 620 14 886 

2. Izdevumi (kopā) 1 775 410 1 634 735 1 622 780 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  1 728 005 1 623 785 1 611 833 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 728 005 1 623 785 1 611 833 

2.1.1.1. Atlīdzība 1 402 841 1 420 317 1 419 562 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi  325 164 203 468 192 271 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
0 0 0 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 47 405 10 950 10 947 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 035 282 2 101 678 2 406 554 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
2 035 282 2 101 678 2 406 554 

2. Izdevumi (kopā) 1 278 486 2 373 325 1 711 943 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  1 278 486 2 373 325 1 711 943 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 553 511 1 013 984 729 131 

2.1.1.1. Atlīdzība    

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 553 511 1 013 984 729 131 

2.1.2 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
724 975 1 359 341 982 812 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
62 500 996 

1.1. Dotācijas 0 0 0 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
62 500 996 

2. Izdevumi (kopā) 8 556 16 552 854 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  8 556 1 552 854 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 0 0 

2.1.1.1. Atlīdzība 0 0 0 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
8 556 16 552 854 
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2.2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums  

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta 2019. gada budžetu noteica likums "Par valsts budžetu 

2019. gadam". Likumā "Par valsts budžetu 2019. gadam" Maksātnespējas kontroles dienestam 

resursi izdevumu segšanai tika piešķirti no: 

1) dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem; 

2) ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem ieņēmumiem (sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem).  

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantijas fonds" 

 

Saskaņā ar likumu "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" 

Maksātnespējas kontroles dienests apmierina darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu 

garantiju fonda līdzekļiem. 

2019. gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda kopā ir izmaksāti naudas līdzekļi 

1 711 943 euro apmērā. No kopējās darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās summas 

naudas līdzekļi – 973 943 euro apmērā pārskaitīti uz maksātnespējīgā darba devēja darbinieku 

kontiem, naudas līdzekļi 729 131 euro apmērā pārskaitīti uz attiecīgajiem valsts budžeta 

kontiem, segta administratora atlīdzība par 475 darbiniekiem, kuriem segti darbinieku 

prasījumi no darbinieku prasījumu garantiju fonda (6,40 euro par katru darbinieku) 3 040 euro 

apmērā, un septiņos gadījumos izmaksāti naudas līdzekļi 5 829 euro apmērā maksātnespējas 

procesa izmaksu segšanai gadījumos, kad maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedzis ir 

darbinieks, kurš atbrīvots no maksātnespējas procesa depozīta iemaksas. Maksātnespējas 

procesa gaitā administratori atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši naudas līdzekļus 

296 051 euro apmērā. Darbinieku prasījumu garantiju fonda izpilde 2019. gadā bija 72 % no 

2019. gadā plānotā (kopējā plānotā izdevumu summa ir 2 373 325 euro). 2019. gadā 

apmierināti 1 269 darbinieku prasījumi. 

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" 

 

2019. gadā izdevumi maksātnespējas procesa izmaksu segšanai maksātnespējīgos 

uzņēmumos bija plānoti 16 552 euro apmērā. 2019. gada izpilde bija 854 euro, kas ir 5 % no 

plānotajiem izdevumiem. No 2019. gada maksātnespējas procesa faktiskajām izmaksām segta 

administratora atlīdzība divos maksātnespējas procesos 854 euro apmērā. 

 

2.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības 

 

Maksātnespējas kontroles dienests pārskata periodā īstenoja šādus pasākumus: 

1) maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgas un efektīvas gaitas 

nodrošināšana; 

2) darbinieku interešu aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā; 

3) maksātnespējas procesa finansējuma nodrošināšana. 

5. tabula 

Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgas un efektīvas gaitas 

nodrošināšana 

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Rādītājs 

1. 
Maksātnespējas procesa ilgums juridiskās personas maksātnespējas 

procesos (mēnešos) 
16,92 
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2. Maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu skaits  9811 

3. 
Administratoru uzraudzības ietvaros pieņemto lēmumu uz 

iesnieguma pamata skaits  
3 

4. 
Sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu, kuros atzīti 

normatīvo aktu pārkāpumi skaits 
30 

5. 
Pārbaužu veikšanas administratora prakses vietā pieņemto lēmumu 

par pārkāpuma atzīšanu skaits 
14 

6. 
Administratoru uzraudzības ietvaros veikto pārbaužu, pamatojoties 

uz iesniegumiem un sūdzībām, skaits 
19 

7. Uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits 96 

8. 
Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu maksātnespējas procesā 

iesaistītajām personām skaits 
113 

9. Kopējais atgūto naudas līdzekļu apmērs  296 051 

10. 
Organizēto administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu 

skaits 
4 

11. 
Dalība starptautiskajās konferencēs/semināros/komisijās/darba 

grupās maksātnespējas jomā  
2 

12. Lēmumu par sertifikāta/amata darbības izbeigšanu skaits  35 

Darbinieku interešu aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā 

13. No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku 

skaits 
1 269 

Maksātnespējas procesa finansējuma nodrošināšana 

14. Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits 2 

15. Maksātnespējas procesa izdevumu segšana, komersantu skaits 0 

 

2.4. Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtie pakalpojumi   
 

Publisko pakalpojumu veidus un to izcenojumus noteic Ministru kabineta 2017. gada 

30. maija noteikumi Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un 

samaksas kārtība". Atbilstoši minētajiem noteikumiem Maksātnespējas kontroles dienests 

sniedz šādus maksas pakalpojumus:  

1) kvalifikācijas pilnveides pasākums – 10 euro par vienu akadēmisko stundu;  

2) administratora pretendenta eksāmens – 185 euro;  

3) kvalifikācijas eksāmens – 150 euro; 

4) amata apliecības izdošana (dublikāta izdošana) – 3.50 euro. 

 

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests organizēja: 

1) četrus kvalifikācijas eksāmenus, kurus kopā kārtoja 101 administrators;  

2) izdeva 31 administratora amata apliecību. 

 

Papildus iepriekš minētajiem maksas pakalpojumiem, Maksātnespējas kontroles dienests  

sniedz šādus bezmaksas publiskos pakalpojumus (informācija par sniegtajiem pakalpojumiem 

pieejama http://www.latvija.lv):  

1) "Iesniegums Maksātnespējas kontroles dienestam ar maksātnespēju saistītos 

jautājumos"; 

 

1 Tiek skaitīti visi ierosinātie maksātnespējas procesi (tajā skaitā arī tiesiskās aizsardzības procesi), sākot ar 

2019. gada 1. janvāri. 

http://www.latvija.lv/
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2) "Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa"; 

3) "Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšana" (maksātnespējas 

procesiem, kuri uzsākti līdz 31.12.2007.); 

4) "Juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšana" (maksātnespējas 

procesiem, kuri uzsākti no 01.01.2008.);  

5) "Sūdzības izskatīšana par maksātnespējas procesa administratora darbību"; 

6) "Kvalifikācijas pilnveides pasākumi maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības 

procesa jautājumos maksātnespējas procesa administratoriem un citām personām". 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 "Valsts pārvaldes 

pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 23. punktu pakalpojuma 

turētājam jāuzskaita vismaz šādi izpildes rādītāji:  

1) pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits konkrētam pakalpojumam;  

2) katram konkrētam pakalpojuma pieteikumam izmantotais kanāls;  

3) pakalpojuma izpildes kavējumu skaits konkrētam pakalpojumam;  

4) sūdzību skaits par konkrēto pakalpojumu. 

Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtie valsts pārvaldes pakalpojumi, kas publicējami 

http://www.latvija.lv, un to pieprasīšanas kanāli (klātiene, pasts, e-pasts, www.latvija.lv, e-

adrese) ir šādi: 

6. tabula 

Nr.p.k. Pakalpojuma 

nosaukums 

Pieteikto 

pakalpojumu 

skaits 

Pieteikumam 

izmantotais 

kanāls 

Pakalpojumu 

izpildes 

kavējumi 

Sūdzību 

skaits  

 

1. 

Iesniegums 

Maksātnespējas 

kontroles 

dienestam ar 

maksātnespēju 

saistītos jautājumos 

163 klātiene – 0 

pasts – 6 

e-pasts– 140 

latvija.lv – 3 

e-adrese – 14 

0 0 

 

2. 

Juridiskās un 

fiziskās personas 

maksātnespējas 

procesa depozīta 

izmaksa 

2 017 klātiene – 40 

pasts –67 

e-pasts – 1 891 

latvija.lv –5 

e-adrese – 14 

0 0 

 

3. 

Juridiskās personas 

maksātnespējas 

procesa 

administrācijas 

izmaksu segšana 

(maksātnespējas 

procesiem, kuri 

uzsākti līdz 

31.12.2007.) 

0 0   0 0 

 

4. 

Juridiskās personas 

maksātnespējas 

procesa izmaksu 

segšana 

(maksātnespējas 

procesiem, kuri 

uzsākti no 

01.01.2008 - 

31.10.2010) 

2 klātiene – 0 

pasts – 0 

e-pasts – 2 

latvija.lv –0 

e-adrese – 0 

0 0 

 

5. 

Sūdzības 

izskatīšana par 

154 klātiene – 26 

pasts – 52 

0 0 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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maksātnespējas 

procesa 

administratora 

darbību 

e-pasts – 63 

latvija.lv – 5 

e-adrese – 8 

 

6. 

Kvalifikācijas 

pilnveides 

pasākumi 

maksātnespējas 

procesa un tiesiskās 

aizsardzības 

procesa jautājumos 

maksātnespējas 

procesa 

administratoriem 

un citām personām 

0 0 0 0 

 

Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā  

7. tabula 

1. Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietne  

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes adrese ir http://www.mkd.gov.lv.    

Informācijas ievietošana tīmekļa vietnē tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 

2018. gada 25. septembra noteikumiem Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā", kā arī Maksātnespējas likuma regulējumam un lietotajai terminoloģijai. Tīmekļa 

vietnes mērķis ir nodrošināt sabiedrībai informācijas pieejamību par iestādi un tās darbu.  

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē tika nodrošināta 

informācija par iestādi un tās darbības rezultātiem,  darbinieku prasījumu apmierināšanas 

kārtība to darba devēju maksātnespējas gadījumā, informācija par aktualitātēm 

maksātnespējas jomā. Tīmekļa vietnē nodrošināta iespēja iepazīties ar aktuālajiem tiesību 

aktiem un dokumentiem maksātnespējas jomā, kā arī svarīgāko informāciju par 

maksātnespējas procedūrām. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē nodrošināta iespēja uzdot ar 

maksātnespējas jomu saistītus un citus Maksātnespējas kontroles dienesta kompetencē esošus 

jautājumus. Lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Maksātnespējas kontroles dienesta darbu, 

tīmekļa vietnē tiek veiktas aptaujas. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā "Aktuālie darbinieku 

prasījumi" pieejama gan vispārēja informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu no 

darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, gan arī aktuālais Maksātnespējas kontroles 

dienestā saņemto un izskatāmo iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai saraksts. 

Tāpat Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļa vietnē informē par plānotajiem 

sabiedrības izglītošanas pasākumiem par tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas 

procesu un tā norisi, par plānotajiem administratora eksāmeniem un kvalifikācijas 

eksāmeniem. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē izveidota jauna sadaļa, kurā sniegta 

aktuālā informācija par Sistēmu. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes sadaļā "Publikācijas un statistika" 

iespējams iepazīties ar dienesta sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem, prezentācijām, 

infografikām un bukletiem. Savukārt apakšsadaļā "Viedokļi" ir publicēti Maksātnespējas 

kontroles dienesta sniegtie skaidrojumi un atziņas par maksātnespējas jomu regulējošo  

normu interpretāciju. 

Papildus norādāms, ka Maksātnespējas kontroles dienests piedalās projektā "Valsts un 

pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma". Paredzams, ka līdz 2021. gada 

http://www.mkd.gov.lv/
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4. janvārim projekta ietvaros tiks izveidota jauna Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa 

vietne ar mūsdienīgām tehniskajām iespējām un daudz lielāku informatīvo kapacitāti. 

2. 
Atklātības nodrošināšana par administratoru darbības uzraudzību tiesiskās 

aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā "Aktualitātes" tiek sniegta 

informācija par veiktajām darbībām administratoru un uzraugošo personu uzraudzības jomā, 

uzraudzības funkcijas īstenošanu, statistiska informācija par uzraudzības īstenošanas laikā 

konstatēto, kā arī plānotajiem informatīvajiem pasākumiem, administratora eksāmeniem, 

kvalifikācijas eksāmeniem un to rezultātiem,. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē tiek publicētas ziņas par 

administratoru un uzraugošo personu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta 

noteikumiem Nr. 484 "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu 

noteikumi". 

 

3. Maksātnespējas kontroles dienesta personāls  
 

Maksātnespējas kontroles dienestā 2019. gadā veiktās strukturālās izmaiņas – tika 

likvidēta IT speciālista amata vieta un izveidota vecākā eksperta kvalitātes vadības un iekšējās 

kontroles jautājumos amata vieta, likvidēta viena juriskonsulta amata vieta un izveidota 

informācijas sistēmas administratora amata vieta. 2019. gadā Maksātnespējas kontroles 

dienestā bija 60 amata vietas, no kurām 53 – ierēdņu un 7 – darbinieku amata vietas. 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku iedalījums pēc dzimuma  

8. tabula 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbināto vecuma struktūra (%) 

 

 
 

 

5%

32%

18%
14%

20%

11%

līdz 25 gadiem 26 līdz 30 gadi 31 līdz 35 gadi 36 līdz 40 gadi 41 līdz 45 gadi no 46 gadiem

Rādītājs 
2019. gadā 

Skaits 

Faktiski strādājošo iedalījums pēc dzimuma (uz gada beigām) 55 

t.sk. sievietes 42 

t.sk. vīrieši 13 
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Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku mainības situācijas 

raksturojums     

              9. tabula                                                                                                                     

* Personāla rotācijas koeficents = (pieņemto skaits+ atlaisto skaits)/personu vidējais skaits. 

** Personāla atjaunošanās koeficents= pieņemto personu skaits/personu vidējais skaits.  

 

Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku iedalījums pēc izglītības 

10. tabula 

 

Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātie regulāri papildina zināšanas un pilnveido 

profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai. Kursi, kurus 

2019. gadā apmeklēja vairāk kā viens Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātais:  

11. tabula 

Nr. p. k. Kursa (kvalifikācijas pilnveides pasākuma) 

nosaukums  

Maksātnespējas kontroles 

dienesta nodarbināto, kas 

apmeklēja kursu 

(kvalifikācijas pilnveides 

pasākumu), skaits 

1. "Nulles birokrātija" pieejas mērķi, principi un 

ievērošanas praktiskie aspekti 

2 

2. Administratīvā pārkāpuma process 

Administratīvās atbildības likuma ietvarā. 

Novitātes un lielākie izaicinājumi 

7 

3. Aktuālākās uzskaites un finanšu pārvaldības 

problēmas un to risinājumi 

2 

4. Analītiskā domāšana 5 

5. Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde 2 

6. Darba optimizācija programmā Microsoft Word 12 

7. Digitālie pierādījumi, to fiksēšana un iespējamā 

izmantošana pierādīšanas procesā 

2 

8. Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu 

izmeklēšana 

3 

Rādītājs 
Darbinieku un 

ierēdņu skaits 

Faktiskais vidējais nodarbināto skaits 2019. gadā: 

t.sk. ierēdņi 

t.sk. darbinieki 

56 

49 

7 

Personu, ar kurām uzsāktas darba tiesiskās vai valsts civildienesta 

attiecības, skaits 
4 

Personu, ar kurām izbeigtas darba tiesiskās vai valsts civildienesta 

attiecības, skaits 
5 

Personāla rotācijas koeficients *  0,16 

Personāla atjaunošanās koeficients ** 0,07 

Izglītība 
Darbinieku un 

ierēdņu skaits 

Augstākā izglītība 

t.sk. maģistra grāds 

t.sk. iegūst 2.līmeņa augstāko izglītību 

50 

43 

1 

Vidējā (vidējā speciālā) izglītība   5 
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9. Efektīva komunikācija. Kā piemēroties dažādām 

uztverēm un personību tipiem? Lomu spēles 

ikdienā, komandā ar klientiem. 

3 

10. Elektroniskais dokuments, elektronisko 

dokumentu pārvaldība un arhivēšana 

2 

11. Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana 

pasūtītāju organizācijām 

2 

12. Mācības par Sistēmas lietošanu 46 

13. Finanses un valsts pārvalde 2 

14. Fiziskās personas maksātnespējas procesa 

piemērošanas nosacījumi un tā efektivitāte 

3 

15. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un 

valsts pārvalde 

2 

16. Interešu konflikta novēršana un profesionālā ētika 29 

17. Kā sagatavoties intervijai ar mēdijiem 2 

18. Kā pareizi atbrīvoties no papīra grāmatvedības 

dokumentiem, pārvēršot tos elektroniskā formā 

2 

19. Komunikācija un valsts pārvalde 2 

20. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 2 

21. Nākotnes vadītāja izaicinājumi 2 

22. No vispārējiem tiesību principiem izrietošā 

administratīvo tiesu kompetence 

2 

23. Pamata aspekti pretkorupcijas un ēnu ekonomikas 

mazināšanas jomā 

18 

24. Pārrobežu maksātnespējas procesi ES 8 

25. Pārrobežu maksātnespējas procesi ES 

(padziļinātās mācības) ES fonda projekta 

"Justīcija attīstībai" ietvaros 

5 

26. Personīgās efektivitātes psiholoģija 2 

27. Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes 

kontrole - problēmas, kļūdas, ieteikumi 

3 

28. Praktiskās darbnīcas LEAN sistēmas metodes 

apguvē 

6 

29. Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas 

aspekti kontrolējošo iestāžu darbā 

7 

30. Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas 

aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbā 

6 

31. Profesionālās angļu valodas mācības valsts 

pārvaldes darbiniekiem 

3 

32. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēle 3 

33. Stresa menedžments 2 

 

34. Teams kā pamatplatforma darbam ar projektiem. 

OneDrive un SharePoint lietošana 

49 

35. Tiesiskums un valsts pārvalde 2 

36. Trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšana un 

izskatīšana kompetentajās institūcijās 

2 

37. Uzdrīksties + eksperimentē + radi = inovācija2 2 

38. Vadītājs, kurš iedvesmo 2 



Maksātnespējas kontroles dienesta 2019. gada publiskais pārskats 

Rīgā 2020  16 

39. Valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmas 

organizēšana institūcijā. Pieredzes apmaiņa 

2 

40. Valsts pārvaldē strādājošo loma uzņēmējdarbības 

vides veicināšanā un ietekme uz mazo un vidējo 

uzņēmumu darbību 

3 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību  
 

4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi  

 

 Lai informētu sabiedrību par Maksātnespējas kontroles dienesta aktivitātēm un 

sniegtajiem pakalpojumiem, normatīvo aktu grozījumiem maksātnespējas jomā, kā arī 

aktuāliem maksātnespējas jomas jautājumiem, informācija tīmekļa vietnē regulāri tiek 

aktualizēta. Tīmekļa vietnes sadaļā "Publikācijas" publicēti šādi informatīvie materiāli: 

1) Pētījums "Fiziskās personas maksātnespējas procesa piemērošanas nosacījumi un tā 

efektivitāte" un šī pētījuma prezentācija; 

2) Pētījums "Par tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāti". 

Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gadā organizēja divas prezentācijas par iepriekš 

minētajiem pētījumiem, četrus informatīvos pasākumus – par pārbaudes procedūras norisi; par 

Maksātnespējas kontroles dienesta veiktajām pārbaudēm administratoru prakses vietās un 

būtiskākajiem konstatējumiem, par sūdzībām un konstatējumiem to izskatīšanas ietvaros, par 

Sistēmu un tās lietošanu. Tika sagatavoti un nosūtīti paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem, 

atspoguļojot nozīmīgus notikumus Maksātnespējas kontroles dienesta darbībā. 

Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gadā, lai palielinātu sabiedrības informētību un 

izpratni par tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanas iespējām, kā arī sekmīgi īstenoto 

procesu skaitu, sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju attīstības aģentūru 

Siguldas, Valmieras, Jelgavas un Rēzeknes biznesa inkubatoros organizēja informatīvos 

pasākumus "Kā izvairīties no maksātnespējas? Kādas ir finansiālo grūtību risināšanas iespējas." 

Pārskata periodā tika nodrošināta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. 2019. gada 2. jūlijā 

portālā "Latvijas Vēstnesis" tika publicēts video sižets par fiziskās personas maksātnespējas 

procesu, kā arī publicēti skaidrojumi "Kā darbiniekam atgūt neizmaksātos naudas līdzekļus (I)" 

un "Kā darbiniekam atgūt neizmaksātos naudas līdzekļus (II)", sadarbībā ar LV portālu 

publicēta informācija "Risināt finansiālās grūtības ir iespējams neiesaistot tiesu", "Finansiālās 

grūtības nav pasaules gals – kā tās risināt". Tāpat sniegtas divas intervijas - intervija TV 

raidījumam "Nekā personīga" un intervija TV raidījumam "Bez tabu" par administratora 

reputāciju. 

Pārskata gadā sagatavots buklets "Kā rīkoties, ja darba devējs (uzņēmums) Tev nemaksā", 

kas tālāk tika izplatīts Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts Darba Inspekcijā. Minētais buklets 

pieejams Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes sadaļā "Informācija darbiniekam". 

 

4.2. Sabiedrības vērtējums par Maksātnespējas kontroles dienesta darba kvalitāti 

 

Ikviens Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes apmeklētājs var izteikt 

viedokli par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību. Šim nolūkam Maksātnespējas 

kontroles dienesta tīmekļa vietnē ietverta iespēja "Nosūtīt e-pastu". Tajā ikviens tīmekļa vietnes 

apmeklētājs var izteikt ne tikai savu viedokli par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību, 

bet arī izteikt priekšlikumus tā darbības uzlabošanai. 

2019. gada pavasarī Maksātnespējas kontroles dienests par iniciatīvas "Konsultē 

vispirms" īstenošanu 2018. gadā saņēma pateicību. Iniciatīva pārskata gadā tika turpināta, 

notika darbs pie ieteikumu ieviešanas. 
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4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru  

 

Viens no "Nacionālā attīstības plāns 2020" noteiktajiem rīcības virzieniem ir izcilas 

uzņēmējdarbības vides nodrošināšana, jo maksātnespējas politikas rezultāti vistiešākajā veidā 

raksturo vienu no uzņēmējdarbības izbeigšanas veidiem. 

Pārskata periodā notika divas tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru laikā 

tika pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar maksātnespējas procesiem un kreditoru interešu 

aizsardzību. 

 

4.4. Sadarbība ar Valsts policiju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju 

 

Veicinot Maksātnespējas kontroles dienesta un Valsts policijas sadarbību maksātnespējas 

jomā, Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gadā rīkoja apmācības "Maksātnespējas likuma 

mērķis, principi un administratora pienākumi" Valsts policijas amatpersonām. Apmācības 

sastāvēja no teorētiskās daļas, kuras ietvaros tika aplūkots Maksātnespējas likuma mērķis, 

maksātnespējas procesa principi un administratora pienākumu un atbildības tiesiskais 

regulējums, un praktiskās daļas.  

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests, nodrošinot administratoru rīcības un 

maksātnespējas procesa norises likumības kontroli un uzraudzību, kā arī atbilstoši 

Kriminālprocesa likuma 387. panta pirmajai daļai Valsts policijai nosūtīja piecus iesniegumus 

ar lūgumu izvērtēt administratora rīcības atbilstību Krimināllikumam. Korupcijas novēršanas 

un apkarošanas birojam ir nosūtīti trīs iesniegumi ar lūgumu izvērtēt administratora rīcību, 

savukārt, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam ir nosūtīti divi 

iesniegumi. 

Tāpat atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.1 panta pirmajai daļai 

pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests Valsts policijai pārsūtīja trīs iesniegumus 

ar informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Vienlaikus saistībā ar 

administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu Maksātnespējas kontroles dienests turpināja 

sadarbību ar Valsts policiju un citām iestādēm, lai veicinātu efektīvu administratīvo pārkāpumu 

lietu izskatīšanu un taisnīga soda piemērošanu. 

 

5. 2020. gadā plānotie pasākumi 
 

Maksātnespējas kontroles dienests 2020. gadā turpina darbu, nodrošinot Maksātnespējas 

likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 

2016. – 2020. gadam" noteikto uzdevumu kvalitatīvu izpildi.  

Maksātnespējas kontroles dienests 2020. gadam izvirzījis šādus mērķus: 

12. tabula  

1. Nodrošināt ar administratora amata darbību saistīto jautājumu izlemšanu. 

2. 

Nepārtraukti paaugstināt uzraudzības pasākumu efektivitāti, turpinot īstenot 

Pamatnostādnēs noteikto virzienu – administratoru profesijā strādā augsti kvalificēti 

profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām 

īpašībām.  

3. Turpināt pilnveidot Sistēmu. 

4. 
Savas kompetences ietvaros turpināt sadarbību ar citām valsts pārvaldes, tostarp 

tiesībsargājošām iestādēm, sekmējot efektīvāku funkciju izpildi. 

5. 

Sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām veikt informatīvos 

pasākumus tiesiskās aizsardzības procesa popularizēšanai, tādējādi sekmējot 

Pamatnostādnēs nosprausto mērķi – uzņēmēji izmanto tiesiskās aizsardzības procesa 

piedāvātos risinājumus savas maksātspējas atjaunošanai. 

6. 
Sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām veikt informatīvos 

pasākumus par kreditoru tiesību īstenošanas iespējām maksātnespējas procesos, 
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tādējādi sekmējot maksātnespējas procesa efektivitātes paaugstināšanu, kreditoriem 

aktīvāk iesaistoties maksātnespējas procesa norisē. 

7. 
Plašāk informēt sabiedrību par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību, 

izmantojot dažādas sociālās platformas. 

8. Vienkāršot un efektivizēt darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību. 

 


