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PRIEKŠVĀRDS  
 

2005.gads maksātnespējas jomā Latvijā bija 
aktīvas darbības un vairāku būtisku jauninājumu gads. 

2005.gadā mainījusies pati v/a „Maksātnespējas 
administrācija”(turpmāk – Maksātnespējas administrācija). 
Šogad notikusi mūsu institūcijas direktora maiņa, kā arī 
gada beigās sākts Maksātnespējas administrācijas struktūras 
pilnveidošanas process ar mērķi uzlabot veicamo funkciju 
izpildi. Domāju, ka 2006.gadā turpināsim iesāktās 
pārmaiņas, lai atrastu piemērotāko institūcijas struktūru, 
kas ļautu efektīvāk pildīt Maksātnespējas administrācijai 
uzticētās funkcijas. 

Jauninājumi 2005.gadā bijuši arī maksātnespējas 
jomā kopumā. Tie skāra gan maksātnespējas procesa 
administratorus, gan maksātnespējīgo uzņēmumu 
darbiniekus, gan arī citas maksātnespējas procesā iesaistītās 
puses. 

Kas attiecas uz administratoriem, jāpiemin 
ieviestais nejaušības princips maksātnespējas procesa 

administratoru kandidātu izvēlē, kā arī jauna administratoru apmācības, sertifikācijas un 
sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība.   

2005.gadā nopietns darbs paveikts, lai Latvijā nodrošinātu pārrobežu maksātnespējas 
procedūru piemērošanu.  

Būtisks 2005.gada sasniegums Maksātnespējas administrācijā bija Maksātnespējas 
likumprojekta izstrāde. Darbs pie tā risinājās visa gada garumā, savukārt oktobra beigās 
likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.  

Protams, 2005.gadā turpinājies darbs arī pie Maksātnespējas administrācijas 
galvenajām funkcijām - uzraudzīt administratoru darbību maksātnespējas procesā un aizsargāt 
darbinieku intereses to darba devēju maksātnespējas gadījumos. 

Prieks par to, ka mūsu darbs pozitīvi novērtēts starptautiskā līmenī - Pasaules Bankas 
publicētajā pētījumā „Doing Business in 2006 – Creating Jobs” par uzņēmējdarbību Latvija 
ieguva vienus no labākajiem maksātnespējas procesa efektivitātes rādītājiem Eiropas un 
Centrālās Āzijas reģionā.  

Maksātnespējas administrācijas komanda arī 2006.gadā apņemas strādāt, lai sasniegtu 
tikpat labus rezultātus maksātnespējas jomā. Šajā gadā ceram arī uz veiksmīgu sadarbību ar 
citām institūcijām un sociālajiem partneriem.  

 
 
 
Valsts aģentūras 
 „Maksātnespējas administrācija”      Agnese Kveska 
direktore  
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1. MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS  
 
  Maksātnespējas administrācijas mērķis ir īstenot valsts politiku maksātnespējas jomā, 
nodrošināt valsts un sabiedrības interešu aizsardzību, lai mazinātu iespējamo nelabvēlīgo sociālo 
seku iestāšanos uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību (turpmāk – uzņēmumu) maksātnespējas 
gadījumos. 

 
2. MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJAS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI 
 

Maksātnespējas administrācijai ir divi galvenie uzdevumi: 
 1) nodrošināt valsts politikas īstenošanu un valsts un sabiedrības interešu aizsardzību 

maksātnespējas procesa jautājumos; 
 2) nodrošināt darbinieku interešu aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā. 

Lai nodrošinātu valsts politikas īstenošanu maksātnespējas procesa jautājumos un valsts 
un sabiedrības interešu aizsardzību, Maksātnespējas administrācija: 

- pārstāv valsts intereses maksātnespējas jautājumos; 
- analizē maksātnespējas procesus un spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu; 
- izstrādā un virza apstiprināšanai nepieciešamos normatīvos aktus maksātnespējas 

procesa pilnveidošanai; 
- sagatavo, apmāca un sertificē maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – 

administratori); 
- iesaka tiesai administratorus; 
- uzrauga administratoru darbības likumību maksātnespējas procesā; 
- izskata sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību; 
- nodrošina informācijas pieejamību par maksātnespējas procesiem valstī; 
- sadarbībā ar citām institūcijām veic pasākumus faktiski maksātnespējīgo uzņēmumu 

atzīšanai par maksātnespējīgiem; 
- likumā noteiktajos gadījumos nodrošina maksātnespējas procesa administrācijas 

izmaksu segšanu. 
Lai nodrošinātu darbinieku interešu aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā, 

Maksātnespējas administrācija: 
- atbilstoši likumam „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas 

gadījumā” ir darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu turētājs un rīkotājs; 
- pieņem un izskata maksātnespējīgo darba devēju administratoru pieteikumus par 

darbinieku prasījumu apmierināšanu; 
- apmierina darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem; 
- kontrolē darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļu izlietošanas likumību. 

 
3. MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKAIS STATUSS UN 
STRUKTŪRA 
 

Maksātnespējas administrācija ir izveidota 2002.gada 16.janvārī un atrodas Tieslietu 
ministra pārraudzībā.  

Maksātnespējas administrācijas statuss nostiprināts: 
- Publisko aģentūru likumā; 
- likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”; 
- likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”; 
- Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.328 “Valsts aģentūras 

„Maksātnespējas administrācija” nolikums”; 
- Starptautiskās Darba Organizācijas konvencijā Nr.173 „Par strādājošo prasību 

aizsardzību uzņēmēja maksātnespējas gadījumā”. 
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Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.328 “Valsts aģentūras 
„Maksātnespējas administrācija” nolikums” noteikts, ka Maksātnespējas administrāciju vada 
direktors. Maksātnespējas administrācijas darbības tiesiskumu un koleģiālu lēmumu pieņemšanu 
Maksātnespējas administrācijas darbības jautājumos nodrošina koleģiāla institūcija - Direktoru 
kolēģija. Saskaņā ar 2005.gada 12.augustā apstiprināto Maksātnespējas administrācijas direktoru 
kolēģijas reglamentu Nr.1-02/5 Direktoru kolēģija sastāv no trim locekļiem – Maksātnespējas 
administrācijas direktora un divām ar Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu 
apstiprinātām amatpersonām.  

Maksātnespējas administrācijas struktūrvienību shēma 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. MAKSĀTNEPSĒJAS ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBAS PLĀNOTIE REZULTĀTI UN 
TO IZPILDES IZVĒRTĒJUMS 

4.1. Maksātnespējas administrācijas vidēja termiņa darbības stratēģijā, pārvaldes līgumā 
un darbības plānā noteiktie galvenie uzdevumi un to izpildes izvērtējums  

Maksātnespējas administrācijas darbības galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts un 
sabiedrības interešu aizsardzību, risinot maksātnespējas jautājumus valstī, un veikt pasākumus, 
lai mazinātu iespējamo nelabvēlīgo sociālo seku iestāšanos uzņēmumu maksātnespējas 
gadījumos. 

Saskaņā ar Publisko aģentūru likumu valsts aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģija 
tiek izstrādāta uz pārvaldes līguma darbības laiku, kā arī, pamatojoties uz valsts aģentūras vidēja 
termiņa darbības stratēģiju, tiek izstrādāts valsts aģentūras gadskārtējais darbības plāns. Ņemot 
vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu Maksātnespējas administrācijas darbības galveno 
uzdevumu izpildi, Maksātnespējas administrācija ir veikusi šādas darbības.   

I. Maksātnespējas administrācija 2005.gadā izstrādājusi šādus normatīvos aktus un to 
projektus: 
 1) likums „Grozījumi Civilprocesa likumā” (pieņemts 2005.gada 1.decembrī); 

2) likums „Grozījums likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 
(pieņemts 2005.gada 20.oktobrī); 

3) likums „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 
(pieņemts 2005.gada 19.maijā); 

4) likums „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 
(pieņemts 2005.gada 17.martā); 
 5) Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.910 „Administratora 
apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība”; 

 
Direktors 

Finanšu 
departaments 

Direktora birojs 

Iekšējais 
auditors 

Juridiskais 
departaments 
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          6) Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.911 „Grozījums Ministru 
kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.241 "Noteikumi par valsts aģentūras 
"Maksātnespējas administrācija" sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem””; 
           7) Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.912 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.328 „Valsts aģentūras „Maksātnespējas 
administrācija” nolikums”; 
 8) Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.689 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr. 329 „Kārtība, kādā valsts aģentūra 
"Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora 
kandidātu””; 
 9) Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr.565 „Noteikumi par 
maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata iesniegšanas kārtību un termiņiem”; 
 10) Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumi Nr.328 „Valsts aģentūras 
"Maksātnespējas administrācija" nolikums” (spēkā ar 2005.gada 1.jūniju); 

11) Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumi Nr.329 „Kārtība, kādā valsts 
aģentūra "Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa 
administratora kandidātu” (spēkā ar 2005.gada 1.jūniju); 

12) Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.241 „Noteikumi par valsts 
aģentūras "Maksātnespējas administrācija" sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem”; 

13) Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumi Nr.184 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Maksātnespējas procesa administratora 
atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs””; 

14) Ministru kabineta 2005.gada 4.janvāra noteikumi Nr.10 „Noteikumi par 
uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā 
ieskaitāmās nodevas daļu 2005.gadā”; 
 15) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja 
maksātnespējas gadījumā” (2005.gada 1.decembrī pieņemts Saeimā otrajā lasījumā ); 

16) likumprojekts „Grozījumi likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību 
maksātnespēju” (izskatīts Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra sēdē (prot. Nr.70 18.§)); 

17) likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” (izskatīts Ministru kabineta 
2005.gada 29.novembra sēdē (prot. Nr.70 19.§)); 

18) likumprojekts „Maksātnespējas likums” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 
2005.gada 20.oktobrī);  

19) likumprojekts „Grozījumi Civilprocesa likumā” (izsludināts Valsts sekretāru 
sanāksmē 2005.gada 20.oktobrī); 

20) likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 
2005.gada 20.oktobrī). 

 
II. Papildus minētajam tika izstrādāti šādi tiesību akti: 
1) izpildot Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojuma Nr.697 „Par 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu” 1.punktā minētā Uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanas pasākumu plāna 9.punktu, tika sagatavots un 2004.gada 13.decembrī Tieslietu 
ministrijā iesniegts informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem pasākumiem, lai uzlabotu 
sanācijas procesu regulāciju (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2005.gada 
15.marta sēdē (prot. Nr.14 29.§)); 

2) izpildot 2005.gada 4.janvāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.1 38.§ 2.punktu, 
tika sagatavots un Tieslietu ministrijā iesniegts informatīvais ziņojums par darbinieku prasījumu 
garantiju fondā ieskaitītās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apjomu 2003. un 2004.gadā un 
tā izlietojumu (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija sēdē (prot. 
Nr.42 22§)); 

3) sagatavots informatīvais ziņojums par Ministru prezidenta 2004.gada 1.decembra 
rīkojuma Nr.513 „Par darba grupu priekšlikumu izstrādei pārrobežu maksātnespējas procesa 
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piemērošanas nodrošināšanai” izpildes gaitu (Informatīvais ziņojums izskatīts Ministru kabineta 
2005.gada 16.augusta sēdē (prot. Nr.46 25.§)) 
 4) Maksātnespējas administrācijas direktora 2005.gada 12.augusta Maksātnespējas 
administrācijas reglaments Nr.1-02/7 (saskaņots ar Tieslietu ministriju 2005.gada 25.jūlijā); 
           5) Maksātnespējas administrācijas direktora 2005.gada 12.augusta Maksātnespējas 
administrācijas Direktoru kolēģijas reglaments Nr.1-02/5 (saskaņots ar Tieslietu ministriju 
2005.gada 25.jūlijā); 

6) ar 2005.gada 1.jūniju stājās spēkā Maksātnespējas administrācijas Ētikas kodekss 
(saskaņots ar Tieslietu ministriju 2005.gada 26.maijā). 

 
III. Saskaņā ar pārvaldes līgumā noteiktajiem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 

rādītājiem Maksātnespējas administrācija veikusi šādas darbības: 
1) par administratoru pirmreizējo sertificēšanu uz diviem gadiem: no plānotajām 50 

personām sertifikācijas pārbaudījumu kārtoja 53 personas; 
2) par administratoru atkārtotu apmācību: no plānotājām 100 personām atkārtoti tika 

apmācītas 106 personas, tajā skaitā viens Maksātnespējas administrācijas darbinieks; 
3) par administratoru atkārtotu sertificēšanu uz pieciem gadiem: no plānotajām 111 

personām atkārtotas sertifikācijas pārbaudījumu kārtoja 111 administratori. Sekmīgi 
pārbaudījumu nokārtoja un administratora sertifikātu ar derīguma termiņu uz pieciem gadiem 
saņēma 107 administratori; 

4) par administratoru kandidātu ieteikšanu tiesai: Maksātnespējas administrācija tiesām 
ieteikusi 1239 administratora kandidātus.  

Sadalījums pa apgabaltiesām: 
Rīgas apgabaltiesa – 636; 
Kurzemes apgabaltiesa - 189; 
Zemgales apgabaltiesa – 153; 
Vidzemes apgabaltiesa - 130; 
Latgales apgabaltiesa – 131; 
5) par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanu maksātnespējīgiem 

uzņēmumiem: no plānotajiem 1406 uzņēmumiem izmaksas segtas 1314 uzņēmumiem, kas ir par 
117 uzņēmumiem vairāk nekā 2004.gadā. Segto izmaksu apmērs – 557,9 tūkstoši latu. 
Administratori no parādniekiem atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši 23,6 tūkstošus 
latu, kas ir divas reizes vairāk nekā 2004.gadā; 

6) par darbinieku prasījumu apmierināšanu: no plānotā darbinieku skaita – 1122, 
kuriem varētu rasties nepieciešamība segt darbinieku prasījumus, 2005.gadā faktiski darbinieku 
prasījumi apmierināti 1497 darbiniekiem 103 uzņēmumos, kas ir par 23 uzņēmumiem vairāk 
nekā 2004.gadā. 2005.gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir apmierināti darbinieku 
prasījumi 781,3 tūkstošu latu apmērā, no tiem maksātnespējas procesa gaitā administratori no 
parādniekiem atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši 31,8 tūkstošus latu.  

7) sūdzību par administratoru rīcību un lēmumu izskatīšana: 2005. gadā 
Maksātnespējas administrācijā ir saņemti un reģistrēti 393 iesniegumi un sūdzības par 
administratoru darbību maksātnespējas procesos un 15 285 cita veida dokumenti, kas saistīti ar 
maksātnespējas procesa norisi un administratoru darbību maksātnespējas procesos (paziņojumi 
par kreditoru sapulcēm, paskaidrojumi, tiesu nolēmumi, kreditoru sapulču protokoli u.c.). 

Jāatzīmē, ka Maksātnespējas administrācija saņem sūdzības gan par sertificētu, gan 
nesertificētu administratoru (par kuriem sūdzības Maksātnespējas administrācija nav tiesīga 
izskatīt pēc būtības) rīcību un lēmumiem. 

2005.gadā Maksātnespējas administrācija iesniegusi tiesā 23 pieteikumus par 
administratoru atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos;   

8) informācijas nodrošināšana par maksātnespējas procesiem valstī: jebkuram 
interesentam ir pieejama Maksātnespējas administrācijas mājas lapa, kurā izvietota svarīgākā un 
aktuālākā informācija (sīkāk par to skatīt šī publiskā pārskata 6.4.apakšnodaļā). Tāpat jebkurai 
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personai pieejama mutiska un rakstiska informācija par maksātnespējas procesiem 
Maksātnespējas administrācijā, kā arī rakstiska informācija, saņemot atbildi uz iesniegumu vai 
pieprasījumu.  

Lai padarītu efektīvāku un caurskatāmāku maksātnespējas procesu norisi, 
Maksātnespēja administrācija turpinājusi veidot kvalificētu administratoru institūtu un strikti 
uzraudzījusi to darbības tiesiskumu.  

Pārskata gadā Maksātnespējas administrācijā palielinājies izskatīto sūdzību skaits, 
tādējādi atvieglojot tiesu darbu maksātnespējas lietu izskatīšanas jomā. 

4.2. Pārskata gadā notikušās būtiskākās izmaiņas  
2005.gadā notikusi vadības maiņa Maksātnespējas administrācijā - martā par savu 

atkāpšanos paziņoja iepriekšējais Maksātnespējas administrācijas direktors Aldis Gobzems, un 
viņa vietā par direktori tika iecelta Agnese Kveska, kas iepriekš bija Maksātnespējas 
administrācijas direktora vietniece juridiskajos jautājumos. 

2005.gada 1.jūnijā stājās spēkā kārtība (2005.gada 10.maija Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 329 „Kārtība, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai 
maksātnespējas procesa administratora kandidātu”), kas nosaka nejaušības principa ieviešanu 
administratora kandidāta izvēlē. Saskaņā ar jauno kārtību maksātnespējīgajiem uzņēmumiem 
administratoru kandidāti tiek izvēlēti pēc nejaušības principa ar attiecīgas datorprogrammas 
palīdzību. Tādā veidā tiek izslēgts jebkāds subjektīvisms, izvēloties administratoru konkrētam 
maksātnespējas procesam.  

2005.gada 1.jūnijā Maksātnespējas administrācija ir izveidojusi bezmaksas uzticības 
tālruni, lai maksātnespējas procesos iesaistītās personas varētu anonīmi informēt Maksātnespējas 
administrāciju par iespējamajiem administratoru pārkāpumiem.  

Notikusi jaunā Maksātnespējas likumprojekta izstrāde un apspriešana ar sociālajiem 
partneriem. Oktobrī ar likumprojektu tika iepazīstināti nevalstisko organizāciju pārstāvji. 
20.oktobrī likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Savukārt pēc izsludināšanas 
tika saņemti 333 priekšlikumi un iebildumi par Maksātnespējas likumprojektu no vairākām 
ministrijām, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām. 

2005.gada jauninājums ir arī administratoru apmācības, sertifikācijas un sertifikāta 
darbības termiņa pagarināšanas kārtība – 2005.gada 3.decembrī stājušies spēkā 2005.gada 
29.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.910 „Administratora apmācības, sertifikācijas un 
sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtība”. Tie nosaka, ka sertifikāta darbības termiņa 
pagarināšanai (tas ir, praktizējoša administratora darbības turpināšanai) turpmāk administratoram 
nebūs jākārto atkārtoti pārbaudījumi, bet lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu 
pieņems Maksātnespējas administrācija, izvērtējot administratora darbības un kvalifikācijas 
paaugstināšanas rādītājus iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņā. Sertifikāta derīguma termiņš 
turpmāk tiks pagarināts uz diviem gadiem.  

2005.gadā nopietns darbs paveikts, lai Latvijā nodrošinātu pārrobežu maksātnespējas 
procedūru piemērošanu. Šajā sakarā jāatzīmē ne tikai virzītie normatīvie akti, bet arī 2005. gada 
sākumā Maksātnespējas administrācijas organizētais starptautiskais seminārs par pārrobežu 
maksātnespējas procedūrām, kā arī mūsu darbinieku piedalīšanās vairākos gan ar pārrobežu, gan 
arī citiem ar maksātnespēju saistītiem jautājumiem veltītos starptautiskos semināros un 
konferencēs.  

 
 

5. VALSTS INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PROJEKTU PLĀNOTO UZDEVUMU 
IZPILDE 

 
Maksātnespējas administrācijai nav valsts investīciju projektu.  
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6. PASĀKUMI DARBA OPTIMIZĀCIJAI, PAKALPOJUMU KVALITĀTES 
UZLABOŠANAI, IZMAKSU SAMAZINĀŠANAI, PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

6.1. Pasākumi izmaksu samazināšanai  
 2005.gadā tika samazināti maksas pakalpojumu izcenojumi, attiecīgi arī ar to 
nodrošināšanu saistītās izmaksas atsevišķiem maksas pakalpojumu veidiem. 
 Efektīvi plānojot savus izdevumus, Maksātnespējas administrācijai izdevās ietaupīt valsts 
budžeta dotācijas 16,9 tūkst. Ls apmērā. 
 2005.gadā Maksātnespējas administrācija veica iepirkumus atbilstoši likumam „Par 
iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”, kā rezultātā pakalpojumi un materiāli tika iegādi 
par viszemākajām cenām. 

6.2. Ar administratoru sertifikāciju saistītie pasākumi  
 2005.gada nogalē spēkā stājās 2005.gada 29.novembra Ministru kabineta noteikumi 
Nr.910 „Administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas 
kārtība”, kas nosaka administratoru apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības 
pagarināšanas kārtību. Jaunie noteikumi ir tieši vērsti uz administratoru kvalifikācijas 
paaugstināšanu un zināšanu līmeņa celšanu, tā kā tie neparedz vairs atkārtotu sertifikāciju, bet 
administratoriem izsniegtā sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu uz diviem gadiem, vērtējot 
administratora darbības un kvalifikācijas paaugstināšanas rādītājus. 

Ievērojot minētajos noteikumos noteikto kārtību, 2005.gada decembrī tika organizēta 
viena maksātnespējas procesa administratoru sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas sesija. 
2005.gada decembrī maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības termiņš beidzās 
30 administratoriem, no kuriem 22 administratori iesniedza iesniegumus par sertifikāta darbības 
termiņa pagarināšanu. Atbilstoši šiem noteikumiem 21 administratoram tika pagarināts 
sertifikāta darbības termiņš, bet vienam administratoram netika pagarināts sertifikāta darbības 
termiņš. 

Tādējādi 2006.gada 1.janvārī Latvijā bija 339 sertificēti maksātnespējas procesa 
administratori.  

Lai pilnveidotu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar maksātnespēju, kā arī, ievērojot 
jauno administratoru apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības pagarināšanas kārtību, 
2005.gadā Maksātnespējas administrācija organizēja vairākus seminārus un kursus, kuros tika 
risinātas ar maksātnespējas procesiem saistītas aktuālas tēmas, tostarp pārrobežu maksātnespējas 
procesu, maksātnespējas administratoru darbību saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta, Ceļu 
satiksmes drošības direkcijas, Latvijas Valsts arhīva un Valsts darba inspekcijas veicamajām 
funkcijām, intelektuālo īpašumu un administratīvo procesu. Kopumā 2005.gadā organizēti seši 
semināri un viens kurss par maksātnespējas procesa aktualitātēm. 

Organizējot administratoru apmācību, sertifikāciju un kvalifikācijas celšanu, tika 
uzaicināti gan tiesību jomā, gan specifiski maksātnespējas jomā kompetenti un atzīti speciālisti – 
lektori gan no Latvijas Universitātes mācībspēku, gan praktizējošo administratoru, ekonomistu 
un finansistu vidus.  

6.3. Administratoru darbības uzraudzība 
Nolūkā paplašināt izskatāmo jautājumu loku, lai pēc iespējas vispusīgāk pārbaudītu 

administratoru darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām konkrētā maksātnespējas procesā, 
2005.gada 1.aprīlī Maksātnespējas administrācijas direktors apstiprināja norādījumus Nr.1-02/1 
„Izskatāmo jautājumu loks administratoru darbības pārbaudei konkrētā maksātnespējas procesā”, 
saskaņā ar kuriem tika veikta administratoru darbības pārbaude. Pārbaudes ietvaros tika analizēti 
administratoru iesniegtie darbības pārskati par maksātnespējas procesa gaitu, kreditoru sapulču 
protokoli ar pielikumiem, gada pārskati, bilances, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ievietotās 
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publikācijas, kā arī citi dokumenti par konkrētā maksātnespējas procesa gaitu. Līdz 2005.gada 
31.decembrim Maksātnespējas administrācija ir veikusi pārbaudes 129 maksātnespējas procesos, 
pārbaudot 58 sertificētu administratoru darbību konkrētos maksātnespējas procesos. Minēto 
pārbaužu rezultātā ir konstatēti pārkāpumi, attiecībā uz kuriem ir pieņemti Maksātnespējas 
administrācijas direktora lēmumi un atzīts, ka administrators ir pārkāpis kādu no likuma „Par 
uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normām, kā arī uzlikts tiesisks pienākums 
novērst konstatētos pārkāpumus un turpmāk nodrošināt likumīgu un efektīvu maksātnespējas 
procesa gaitu. 

2005.gadā Maksātnespējas administrācijas Direktoru kolēģijas sēdēs, izskatot jautājumus 
par administratoru rīcību, pavisam pieņemti 220 lēmumi par administratoru rīcību 
maksātnespējas procesos, tajā skaitā izskatot jautājumus par administratoru darbības plānveida 
pārbaužu rezultātā konstatētiem pārkāpumiem, kā arī jautājumus par saņemtajās sūdzībās un 
iesniegumos par administratoru lēmumiem un rīcību minētajiem faktiem, kas ir par 70% vairāk 
kā 2004.gadā.  

2005.gada 1.augustā stājās spēkā Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr.565 
„Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata iesniegšanas kārtību un 
termiņiem”. Lai pārbaudītu, vai administratori iesniedz pārskatus saskaņā ar minētajiem 
noteikumiem, 2005.gada decembrī veikta 15 administratoru darbības pārbaude 15 
maksātnespējas procesos. Minētās pārbaudes rezultātā konstatēti pārkāpumi, iesniedzot vai 
aizpildot administratora darbības pārskatus, kas nav kavējuši maksātnespējas procesa gaitu, un 
administratoriem doti norādījumi turpmāk ievērot pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņus, kā 
arī lūgts iesniegt precizētus administratora darbības pārskatus.  
 2005.gada laikā Maksātnespējas administrācija ir iesniegusi tiesā 23 pieteikumus par 
administratoru atcelšanu no administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos.  
 No 2005.gada 1.jūnija līdz 2005.gada 31.decembrim uz Maksātnespējas administrācijas 
anonīmo bezmaksas uzticības tālruni zvanīts 148 reizes, lai informētu par iespējamiem 
pārkāpumiem administratoru rīcībā. Trīs gadījumos zvanītāji bija norādījuši informāciju, kas bija 
par pamatu raksturotā gadījuma plašākai izskatīšanai. 

6.4. Interneta mājas lapas uzturēšana un darbības nodrošināšana 
Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapas adrese ir http://www.mna.gov.lv. 

Tās mērķis ir efektīvāka sabiedrības informēšana un dialoga veidošana, tādējādi nodrošinot 
informācijas pieejamību un atklātību par iestādes darbu, tās sagatavotajiem dokumentu un tiesību 
aktu projektiem, kā arī aktualitātēm maksātnespējas procesa jomā. 

Maksātnespējas administrācijas mājas lapā ir pieejama informācija par Maksātnespējas 
administrāciju, darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtību, maksātnespējīgajiem 
uzņēmumiem, sertificētajiem maksātnespējas procesa administratoriem, kā arī aktualitātēm 
maksātnespējas jomā. Īstenojot atklātības un informācijas pieejamības principu, interneta mājas 
lapā publiski bez maksas pieejamas divu veidu datu bāzes: maksātnespējīgo uzņēmumu un 
sertificēto maksātnespējas procesa administratoru datu bāze. 

Lai nodrošinātu plašāku informāciju un uzlabotu lietošanas ērtību, 2005.gadā tika 
turpināts darbs pie Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapas pilnveidošanas un 
uzturēšanas.  

Jauninājums Maksātnespējas administrācijas mājas lapā 2005.gadā bija tas, ka 
administratoriem, kuri vēlas pretendēt uz maksātnespējas procesu administrēšanu, no 2005.gada 
28.maija Maksātnespējas administrācijas mājas lapas sadaļā „Administratori” ir elektroniski 
jāpiesaka sava kandidatūra, aizpildot elektronisku pieteikuma veidlapu atsevišķi vienas vai 
vairāku apgabaltiesu darbības teritorijās. 

Laika posmā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 31.decembrim Maksātnespējas 
administrācijas mājas lapa internetā apmeklēta 96 374 reizes, kas ir par 30% vairāk nekā 
2004.gadā. Augstais apmeklētāju skaits varētu būt izskaidrojams ar jaunumiem tiesību aktos, 
piemēram, jauno administratoru izvēles kārtību konkrētam maksātnespējas procesam, kā arī 
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jauno administratora apmācības, sertifikācijas un sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas 
kārtību. 

6.5. Starptautiskā sadarbība  
2004.gada 1.maijā Latvijā spēkā stājās Padomes regula (EK) Nr.1346/2000 par 

maksātnespējas procedūrām, kas reglamentē pārrobežu maksātnespējas procesa tiesisko 
jautājumu risināšanas starptautisko piekritību.  

Ņemot vērā noslēgto līgumu ar Zviedrijas Nodokļu aģentūru (The Swedish Tax Agency) 
par juridisko palīdzību Padomes regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām 
piemērošanas procesā nacionālajā tiesību sistēmā, Maksātnespējas administrācija Zviedrijas 
palīdzības projekta ietvaros 2005.gada 18.janvārī organizēja starptautisku semināru par Padomes 
regula (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām piemērošanu dažādās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs, kurā piedalījās speciālisti no vairākām Eiropas valstīm – Zviedrijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Semināra galvenā tēma bija aktualitātes un problēmas Padomes 
regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām piemērošana, kā arī iespējas 
nodrošināt ārvalsts tiesas nolēmumu atzīšanu un sadarbību civillietās.  

Apzinot semināra dalībniekus, Maksātnespējas administrācija radusi savstarpējus 
kontaktus ar Vācijas kompāniju CIMEJES GmbH, kas administrē pārrobežu maksātnespējas 
procesu tiesu nolēmumu datu bāzi Eiropas Savienības līmenī, Igaunijas Republikas Tieslietu 
ministrijas Tiesu departamenta Brīvo profesiju un publisko reģistru nodaļu, Lietuvas Republikas 
Ekonomikas ministrijas Uzņēmumu bankrota administrēšanas departamentu. 

Maksātnespējas administrācijas pārstāvji 2005.gada 21.-22.februārī ir piedalījušies 
Eiropas Komisijas projektā „Neveiksmes un tās agrīnās stadijas konstatācijas iespējas”, kas 
notika Briselē. Projekta mērķis bija analizēt bankrota agrīnās stadijas konstatācijas un bankrota 
gadījumu skaita samazināšanas iespējas, izstrādājot neveiksmes konstatācijas agrīnās stadijas 
novērtēšanas instrumentus, kā arī uzsverot labās prakses piemērus atkārtotai uzņēmējdarbības 
uzsākšanai pēc bankrota vai nokļūšanas finansiālās grūtībās. 

    Maksātnespējas administrācija sadarbībā ar Ārlietu ministriju no 2005.gada 29.marta 
līdz 2005.gada 3.aprīlim pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Moldovas valsts 
institūcijas, kas iesaistītas maksātnespējas jomā, piemēram, Moldovas Republikas Licenču palātu 
(Guvernul Republicii Moldova Camera de Licentiere), Tautsaimniecības apelācijas tiesu (Curtea 
de Apel Economica) un Moldovas Republikas Ekonomikas ministriju. Savukārt 2005.gada aprīlī 
pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Maksātnespējas administrācijā viesojās pārstāvji no 
minētajām valsts institūcijām.  

Maksātnespējas administrācija, 2005.gadā turpinot sadarbību ar starptautisko 
organizāciju „Maksātnespējas procesu uzraugošo un administrējošo institūciju un personu 
asociācija” (INSOL Europe), 2005.gada 12.-15.maijā piedalījās minētās organizācijas konferencē 
„Pirmā Austrumeiropas valstu komitejas konference” (1st Conference Eastern European 
Countries Committee), kas notika Ungārijā, Budapeštā un kur tika gūta informācija par citu 
valstu maksātnespējas procesu uzraudzības sistēmām; sniegta informācija par Latvijā izveidoto 
maksātnespējas procesu uzraudzības sistēmu un maksātnespējas procesa risinājumiem; 
izanalizēti jautājumi par dažādo maksātnespējas procesu uzraudzības sistēmu aktuālajām 
problēmām, un aktualizēta maksātnespējas procesus uzraugošo institūciju pieaugošā loma un 
darbības nepieciešamība. 

Maksātnespējas administrācija 2005.gada 3.jūnijā organizēja semināru „Novitātes 
maksātnespējas procesā Latvijā un Eiropā”, pieaicinot starptautiskās organizācijas INSOL 
Europe komitejas locekli un Vācijas kompānijas CIMEJES GmbH pārstāvi Maiklu Martinesu 
Ferberu (Michael Martinez Ferber). 
 Maksātnespējas administrācija, turpinot sadarbību ar Maksātnespējas procesu uzraugošo 
institūciju starptautisko asociāciju (International Association of Insolvency Regulators), 
2005.gada 5.-6.jūnijā piedalījās minētās organizācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē 
(11.ikgadējā sanāksme) Somijā, Helsinkos. Konferencē piedalījās 25 valstu maksātnespējas 
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procesu uzraugošo institūciju pārstāvji. Maksātnespējas administrācijas pārstāvis minētās 
konferences ietvaros pieteica dalību starptautiskajā projektā „Elektronisko dokumentu 
iesniegšana” (E-failing), kas tika plānots ar mērķi noskaidrot dažādu valstu tiesību sistēmu 
regulējumu informācijas un elektronisko dokumentu apmaiņas jomā, kā arī sadarbības ar 
interneta starpniecību nodrošināšanas starp administratoriem un uzraugošajām institūcijām jomā. 
  Maksātnespējas administrācijas pārstāvji 2005.gada 21.-22.novembrī piedalījās Krievijā, 
Maskavā notiekošajā starptautiskajā konferencē par krīzes situāciju vadību, kuras laikā tika 
diskutēts par maksātnespējas procesa tiesisko regulējumu un sociālās sfēras uzlabojumiem 
darbinieku tiesību aizsardzības jomā darba devēja maksātnespējas gadījumā.   

Paredzēts, ka 2006.gadā Maksātnespējas administrācija turpinās uzsākto darbu 
starptautisko sakaru nodibināšanas un veicināšanas jomā, realizējot uzsāktos projektus 
starptautiskajā maksātnespējas jomā, kā arī izstrādājot jaunus projektus, kas sekmēs 
Maksātnespējas administrācijas sadarbību ar citu valstu institūcijām maksātnespējas jomā un 
sniegs Maksātnespējas administrācijai citu valstu pieredzi šajos jautājumos.  
 Šodien Maksātnespējas administrācija ir nodibinājusi kontaktus ar Vācijas, Zviedrijas, 
Anglijas, Krievijas, Somijas, Lietuvas un Igaunijas kompetentajām personām un institūcijām 
maksātnespējas jomā. Maksātnespējas administrācija ir gatava visiem interesentiem sniegt 
atbalstu un nepieciešamo kontaktinformāciju sadarbībai ar šīm valstīm. 
 
6.6. Sabiedrības informēšana un sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 
 2005.gadā Maksātnespējas administrācijas sabiedriskās attiecības veidoja un sadarbību ar 
masu saziņas līdzekļiem veica direktora palīgs sabiedrisko attiecību un preses jautājumos.  

Lai nodrošinātu informāciju par maksātnespējas procesiem un citām Maksātnespējas 
administrācijas veicamajām funkcijām un uzdevumiem, 2005.gadā tika turpināta sadarbība ar 
plašsaziņas līdzekļiem, kā arī pilnveidota Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapa. 

2005.gadā masu saziņas līdzekļiem regulāri tika gatavota informācija par ieteikto 
administratoru skaitu Latvijas apgabaltiesām, no darbinieku prasījumu garantiju fonda veiktajām 
izmaksām, jautājumiem, kas saistīti ar administratoru sertificēšanu un uzraudzību, likumprojekta 
„Maksātnespējas likums” un citu normatīvo aktu izstrādi, kā arī citām Maksātnespējas 
administrācijas aktualitātēm. 

Visa plašsaziņas līdzekļiem izplatītā informācija, kā arī statistikas dati tika ievietoti 
Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapā, lai nodrošinātu informācijas pieejamību un 
atklātību par iestādes darbu, tās sagatavotajiem dokumentu un tiesību aktu projektiem. 

Direktora palīdze sabiedrisko attiecību un preses jautājumos regulāri veica preses 
monitoringu un veidoja publikāciju arhīvu par Maksātnespējas administrāciju un maksātnespējas 
procesa gaitu Latvijā. Ar laikrakstu publikāciju analīzes rezultātiem iespējams iepazīties šī 
pārskata 7.nodaļā. 

2005.gadā Maksātnespējas administrācija izdeva informatīvo bukletu ar mērķi palielināt 
darbinieku izpratni par prasījumu apmierināšanas kārtību no darbinieku prasījumu garantiju 
fonda gadījumā, ja viņu darba devējs kļuvis maksātnespējīgs. Bukletā secīgu soļu veidā 
aprakstīta maksātnespējīgā uzņēmuma darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība no 
darbinieku prasījumu garantiju fonda, kā arī sniegta informācija par to, kur maksātnespējīga 
uzņēmuma darbinieks var vērsties jautājumu vai neskaidrību gadījumā. 
 
7. ATSAUKSMES PAR MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJAS DARBĪBU 

Lai apzinātu ar maksātnespējas jomu saistīto preses publikāciju tematiku, tika veikta 
nacionālo un vietējo laikrakstu 2005.gada publikāciju analīze. Apkopotie dati liecina, ka 
visbiežāk – 59% gadījumu – ar maksātnespējas jomu saistītie jautājumi apskatīti nacionālajos 
latviešu valodā izdotajos laikrakstos, mazāk publikācijas bijušas nacionālajos krievu valodā 
izdotajos laikrakstos (27%) un vietējos laikrakstos (14%).  

2005.gadā vislielākā masu saziņas līdzekļu uzmanība (53% gadījumu) tika veltīta 
konkrētiem maksātnespējas procesiem, visvairāk – maksātnespējīgās akciju sabiedrības „Rīgas 
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jūras līnija” procesam. 15% publikāciju rakstīts par iespējamajiem pārkāpumiem maksātnespējas 
procesos vai maksātnespējīgajā uzņēmumā. Mazāka uzmanība pievērsta Maksātnespējas 
administrācijas direktora maiņai (4%), Maksātnespējas likumprojekta izstrādei (4%), kā arī 
statistikai par maksātnespējas jomu (4%) un citiem ar maksātnespējas jomu saistītiem 
jautājumiem (20%). 2005.gadā laikrakstos bijušas publikācijas arī par nejaušības principa 
ieviešanu administratoru izvēlē, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu, Komerctiesas 
izveidošanas nepieciešamību u.c. jautājumiem. 

Publikācijās par maksātnespējas jomu 2005.gadā visbiežāk – 15% publikāciju - kā 
informācijas avots parādījās administrators vai arī Sertificēto maksātnespējas procesa 
administratora asociācijas pārstāvis, kam sekoja Maksātnespējas administrācijas pārstāvis (13% 
publikāciju). Informācijas avoti publikācijās par maksātnespējas jomu bijuši arī pašvaldību 
pārstāvji (10%), maksātnespējīgo uzņēmumu vadības pārstāvji vai to īpašnieki (9%), Tieslietu 
ministrijas pārstāvji (7%), maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieki vai to pārstāvji (5%) un citi 
avoti (41%).  

Kas attiecas uz citu institūciju atsauksmēm par Maksātnespējas administrācijas darbu, 
jāsaka, ka Pasaules Bankas pētījumā „Doing Business in 2006 – Creating Jobs” Latvija ir 
ieguvusi vienus no labākajiem maksātnespējas procesa efektivitātes rādītājiem pasaulē, 155 
valstu vidū ierindojoties 11.vietā komercdarbības slēgšanas procesa efektivitātes jomā, turklāt tā 
ir augstākā Latvijas iegūtā vieta no visām pētītajām jomām. Pētījuma autori atzinuši arī to, ka 
Latvija ieņem otro vietu maksātnespējas procesa norises ātruma ziņā Eiropas un Centrālās Āzijas 
reģionā, Latvijā ir vienas no zemākajām maksātnespējas procesa izmaksām reģionā, kā arī 
salīdzinoši lieli atgūtie līdzekļi no maksātnespējīgajiem uzņēmumiem.  

Lai uzzinātu Maksātnespējas administrācijas interneta mājas lapas apmeklētāju viedokli 
par mājas lapā izvietoto informāciju, kā arī maksātnespējas jomu kopumā, mājas lapā ir izveidota 
sadaļa „Izsakiet viedokli!”, kur apmeklētāji var rakstīt savus ieteikumus, rosinājumus un 
jautājumus. 2005.gadā apmeklētāji galvenokārt snieguši priekšlikumus par Maksātnespējas 
administrācijas mājas lapas saturu.  
 

8. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS NOVĒRTĒJUMS UN PASĀKUMI TĀS 
PILNVEIDOŠANAI   
 
 Saskaņā ar Iekšējā audita likumu iestādes iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un 
ieteikumus tās pilnveidošanai sniedz iekšējais audits. Iekšējais audits savu darbību uzsāka 
2005.gada oktobrī. Pārskata periodā notika iekšējā audita darbības reglamentējošo dokumentu 
izstrādāšana un saskaņošana ar Maksātnespējas administrācijas direktoru. Ir izstrādāts Iekšējā 
audita reglaments, kur noteikts, ka iekšējā audita darbības mērķis ir nodrošināt iekšējās kontroles 
sistēmas darbības novērtēšanu un neatkarīgu to uzraudzību Maksātnespējas administrācijā, 
sistemātiski veicot auditus un sniedzot ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. 
 Pārskata periodā iekšējā auditore ir intervējusi Maksātnespējas administrācijas 
struktūrvienību vadītājus un uz intervijās iegūtās informācijas pamata ir izstrādāts 
Maksātnespējas administrācijas auditējamo sistēmu saraksts un noteiktas auditējamo sistēmu 
robežas. Veikts riska novērtējums šajās sistēmās un sniegts skaidrojums par pielietoto audita 
stratēģiju. Ir izstrādāts stratēģiskais audita plāns 2006.- 2010.gadam, ilgtermiņa audita attīstības 
plāns 2006.- 2010.gadam un auditoru mācību plāns 2006.gadam. Pamatojoties uz audita 
stratēģisko plānu, ir izstrādāts audita plāns 2006.gadam. 2005.gadā iekšējais audits nevērtēja 
Maksātnespējas administrācijas iekšējo kontroles sistēmu, jo auditi netika veikti.  
 Maksātnespējas administrācijas vadība, struktūrvienību vadītāji 2005.gadā ir nepārtraukti 
pilnveidojuši Maksātnespējas administrācijas iekšējās kontroles mehānismus - ir precizēti 
darbinieku amatu pienākumi, struktūrvienību reglamenti, apstiprinātas dažādas iekšējās 
reglamentācijas, kas nostiprina finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību. 
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9. MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJAS SNIEGTO PUBLISKO PAKALPOJUMU 
IZCENOJUMI UN IZCENOJUMU IZMAIŅAS PROGNOZE NĀKAMAJAM 
PĀRSKATA PERIODAM  
 

Maksātnespējas administrācijas sniedzamo publisko pakalpojumu veidus un to 
izcenojumus nosaka Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.241 „Noteikumi par 
valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem”, 
kuri stājās spēkā no 2005.gada 14.aprīļa. Šajos noteikumos noteikto publisko pakalpojumu 
izcenojumi tika aprēķināti atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.93 
„Publisko pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika” noteiktajai kārtībai.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.241 „Noteikumi par 
valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumiem” 
Maksātnespējas administrācijas sniegtie publiskie pakalpojumi un to izcenojumi (bez pievienotās 
vērtības nodokļa) 2005.gadā bija: 

1) par maksātnespējas procesa administratoru apmācību – 300 lati; 
2) par maksātnespējas procesa administratoru apmācību atkārtotai sertificēšanai – 150 

lati; 
3) par maksātnespējas procesa administratoru pirmreizēju sertificēšanu – 200 lati; 
4) par maksātnespējas procesa administratoru atkārtotu sertificēšanu – 80 lati; 
5) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu 

– 50 lati; 
6) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 30 lati; 
7) par maksātnespējas procesa administratora sertifikāta darbības  atjaunošanu – 50 lati; 
8) par semināru organizēšanu – 30 lati par stundu; 
9) par juridisko konsultāciju sniegšanu maksātnespējas procesa jautājumos – 20 lati par 

stundu. 
2005.gada 29.novembrī Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.241 

„Noteikumi par valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” sniegto publisko pakalpojumu 
izcenojumiem” tika veikti grozījumi, kuri stājās spēkā no 2005.gada 3.decembra. Saskaņā ar 
veiktajiem grozījumiem, Maksātnespējas administrācijas publiskie pakalpojumi un to izcenojumi 
no 2005.gada 3.decembra ir: 

1) par personu apmācību administratora kvalifikācijas iegūšanai - 354 Ls; 
2) par pārbaudījuma organizēšanu administratora kvalifikācijas iegūšanai - 236 Ls; 
3) par administratora sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu – 59 Ls; 
4) par administratora sertifikāta dublikāta izsniegšanu – 35,40 Ls; 
5) par semināru organizēšanu – 8,85 Ls par stundu; 
6) par kursu organizēšanu – 141,60 Ls par kursu; 
7) par juridiskas konsultācijas sniegšanu maksātnespējas jautājumos – 23,60 Ls par 

stundu. 
Attiecībā uz nākamajiem periodiem izmaiņas publisko pakalpojumu izcenojumos tiks 

veiktas, ja: 
- tiks izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas būtiski ietekmēs publisko pakalpojumu 

apmēru; 
- būtiski mainīsies (samazināsies vai palielināsies vairāk nekā par 10%) tiešās vai 

netiešās izmaksas, kuras veido publisko pakalpojumu izcenojumu.  
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10. FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS       

Maksātnespējas administrācijas 2005.gada budžetu noteica likums “Par valsts budžetu 
2005.gadam”. Valsts budžeta līdzekļi izlietoti atbilstoši tāmei (skatīt pārskata pielikumu). 
 
10.1. Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, īpašiem mērķiem paredzētie 
(speciālā budžeta) ieņēmumi un to izlietojums  

Likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” Maksātnespējas administrācijai apropriācijas 
kārtībā tika piešķirts asignējumus vienai valsts pamatbudžeta apakšprogrammai 35.01.00 
„Maksātnespējas administrācija”. 

Bet pie grozījumiem likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” tika izdalītas 
maksātnespējas procesa izmaksas: 

35.01.00 „Maksātnespējas administrācija”; 
35.03.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas”. 

 
35.01.00 „Maksātnespējas administrācija” 

Maksātnespējas administrācijas funkciju veikšanai 2005.gadā tika piešķirtas valsts 
budžeta dotācijas 549,8 tūkst. Ls apmērā, 2005.gada izpilde ir 532,4 tūkst. Ls apmērā jeb 97% no 
2005.gada plāna. 

 
35.03.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas” 

Atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” sākot no 
2003. gada 1. janvāra administrators ir tiesīgs griezties Maksātnespējas administrācijā, lai segtu 
maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas.  

2005.gadā izdevumi maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai 
maksātnespējīgos uzņēmumos bija plānoti 773,5 tūkst. Ls, bet izpilde bija 557,9 tūkst Ls, kas ir 
72% no plānotajiem izdevumiem maksātnespējas procesa administrācijas izmaksām. 
Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas segtas 1 314 uzņēmumiem, kas ir par 117 
uzņēmumiem vairāk nekā 2004.gadā. 

 
10.2. Citi pašu ieņēmumi 
35.02.00 „Darbinieku prasījumu garantijas fonds” 

Saskaņā ar likumu „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 
Maksātnespējas administrācija apmierina darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu 
garantiju fonda līdzekļiem.  

2005.gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir apmierināti darbinieku prasījumi 
781,3 tūkst. Ls apmērā. Kopējā darbinieku prasījumu garantiju fonda izpilde veido 56% no 
kārtējiem darbinieku prasījumu garantiju fonda ieņēmumiem jeb 1,392 milj. Ls. 2005.gadā 
darbinieku prasījumi apmierināti 1 497 darbiniekam 103 uzņēmumos, kas ir par 23 uzņēmumiem 
vairāk nekā 2004.gadā 

Darbinieku prasījumu garantijas fondā tika ieskaitīti arī maksātnespējas procesā atgūtie 
finanšu līdzekļi. 2005.gadā kopējie ieņēmumi no maksātnespējas procesā atgūtajiem līdzekļiem 
ir 31,9 tūkst. Ls. 

 
35.03.00 „Maksātnespējas procesa izmaksas” 

Ja maksātnespējas procesa gaitā no valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācijas” 
finanšu līdzekļiem ir segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tad 
administratoram ir pienākums atmaksāt maksātnespējas procesā atgūtos līdzekļus. 2005.gada 
kopējie ieņēmumi no maksātnespējas procesā atgūtajiem līdzekļiem ir 23,6 tūkst. Ls. 
 

10.3. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un to izlietojums 
35.01.00 „Maksātnespējas administrācija” 
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Maksātnespējas administrācijai 2005.gadā viens no finansēšanas avotiem bija ieņēmumi 
no maksas pakalpojumiem. Likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” tika plānoti maksas 
pakalpojumi 60,3 tūkst. Ls. 2005.gada maksas pakalpojumu izpilde ir 59,8 tūkst. Ls jeb 99% no 
2005.gada maksas pakalpojumu plāna. 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tika izlietoti vienīgi maksas pakalpojumu 
sniegšanas nodrošināšanai. Ar publisko maksas pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas 
2005.gadā sastāvēja no: 

- tiešajām izmaksām – Maksātnespējas administrācijas darbinieku atalgojums, 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pakalpojumu samaksas, kā arī materiālu, 
energoresursu, ūdens un mazvērtīgā inventāra iegādes izdevumi; 

- netiešajām izmaksām - uz vienu maksas pakalpojumu vienību attiecināmās 
netiešās izmaksas (administratīvo izmaksu apjoms), kas ir aprēķinātas proporcionāli maksas 
pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku patērētajam darba laikam. 
 

10.4. Līdzekļu ekonomija, kas panākta, uzlabojot darba efektivitāti 
 Optimāli plānojot savus izdevumus, Maksātnespējas administrācijai izdevās ietaupīt 
valsts budžeta dotācijas 16,9 tūkst. Ls apmērā. 
 2005.gada augusta mēnesī tika veikta reorganizācija, kā rezultātā tika paaugstināta 
iestādes kapacitāte un doto uzdevumu efektīva izpilde. 

 
11. VALSTS INVESTĪCIJU PROGRAMMĀ IETVERTO PROJEKTU ĪSTENOŠANAI 
PIEŠĶIRTO BUDŽETA LĪDZEKĻU IZLIETOJUMS 
 
 Maksātnespējas administrācijai nav projektu, kas tiek finansēti valsts investīciju 
programmas ietvaros. 
 

12. PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 
 

Maksātnespējas administrācijas darba kvalitāte atspoguļojas tās īstenotajās funkcijās, 
kas ir cieši saistīta ar personāla profesionalitāti. Maksātnespējas administrācija darbiniekiem, 
kuru amata pienākumos ietilpst iestādes pamatfunkciju nodrošināšana, ir jābūt izglītībai tiesību 
zinātnēs vai ekonomikā, vai finansēs, kas papildināta ar zināšanām maksātnespējas jautājumos 
un prasmi orientēties normatīvo aktu sistēmā. 

Veicot darbinieku atlasi, īpaša uzmanība tiek pievērsta pretendenta profesionālajai 
kvalifikācijai, analizējot sasniegto un nosakot iespējamās mācību vajadzības. 

2005.gada 31.decembrī Maksātnespējas administrācijā strādāja 39 darbinieki. No 40 
amata vietām viena amata vieta bija vakanta.  

Maksātnespējas administrācijā seši darbinieki jeb 15 % no kopējā strādājošo skaita 
iestādē strādā šeit kopš tās izveides 2002.gadā. 

2005.gadā Maksātnespējas administrācija izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar 
septiņiem darbiniekiem.  

2005.gada 31.decembrī no kopējā strādājošo darbinieku skaita iestādē 67 % bija 
sievietes (26) un 33 % vīrieši (13). 

Vidējais Maksātnespējas administrācijas darbinieku vecums ir 31 gads. Visvairāk 
darbinieku ir vecuma grupās: līdz 25 gadiem – 12 darbinieki, un no 26 gadiem līdz 30 gadiem – 
10 darbinieki. 
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Grafiks Nr.1. Maksātnespējas administrācijas darbinieku vecuma struktūra (%) 
 

30%

26%
21%

13%
10%

Vecumā līdz 25 gadiem

Vecumā no 26 līdz 30
gadiem
Vecumā no 31 līdz 35
gadiem
Vecumā no 36 līdz 40
gadiem
Vecumā no 41 gada

 
 

2005.gada beigās 21 Maksātnespējas administrācijas darbinieks studēja Latvijas 
augstskolās, 24 darbinieki bija ieguvuši augstāko izglītību.  

Darbinieku apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanas mērķis ir paaugstināt 
darbinieku prasmju un zināšanu līmeni, atbalstīt un veicināt pašu darbinieku vēlmi pilnveidot 
savu kvalifikāciju, uzlabot darbinieku saskarsmi, sadarbību un iekšējo komunikāciju, lai panāktu 
izglītota un augsti profesionāla personāla motivāciju ieguldīt savas zināšanas un prasmes 
Maksātnespējas administrācijas tālākā veidošanā un attīstībā. 2005.gada laikā darbinieki 
profesionālās zināšanas un prasmes ir paaugstinājuši, piedaloties dažādās mācību programmās un 
semināros Latvijā un ārpus tās. 

2005.gadā Maksātnespējas administrācijas darbinieki ir apmeklējuši šādus mācību 
kursus, seminārus un programmas: 

• Angļu valodas kursi – 20 darbinieki; 
• Grāmatvedības aktualitātes – 8 darbinieki; 
• E-lietas – 3 darbinieki; 
• ES jautājumi – 2 darbinieki; 
• Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 

likums – 4 darbinieki; 
• Iestāžu darba organizācija un vadība, sabiedriskās attiecības – 7 darbinieki; 
• Maksātnespējas procesa administratoru darbība saistībā ar Valsts ieņēmumu 

dienesta veicamajām funkcijām – 5 darbinieki; 
• Administratīvā procesa aktuālie jautājumi – 7 darbinieki; 
•    Normatīvo aktu izstrāde – 6 darbinieki. 
Mācību braucienos un darba komandējumos ārpus Latvijas 2005.gadā devās astoņi 

darbinieki. 
 
 
 
 
 
 
 



Valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” 2005.gada publiskais pārskats 

Rīga, 2006  18

13. PROGNOZES UN PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
13.1. Plānotie pasākumi pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

13.1.1. Likumdošanas pilnveidošana  

13.1.1.1. Nacionālie aspekti  
 Lai pilnveidotu maksātnespējas procesu regulējumu valstī, 2006.gadā plānots izstrādāt 
vairākus tiesību aktu projektus. 

Viens no svarīgākajiem Maksātnespējas administrācijas dienaskārtības jautājumiem 
2006.gadā joprojām būs Maksātnespējas likumprojekts. No 2006. gada 1. janvāra plānots sākt 
saskaņošanu ar visām institūcijām, kuras ir sniegušas savus atzinumus par Maksātnespējas 
likumprojektu. Pēc saskaņošanas procesa likumprojektu paredzēts iesniegt valdībā 2006.gada 
februārī. Savukārt Maksātnespējas likuma stāšanās spēkā plānota 2007.gada 1.jūlijā.  

Paredzēts, ka no 2006.gada 1. jūlija mainīsies maksātnespējas lietu piekritība. Pēc 1.jūlija 
lietas par parādnieka maksātnespēju izskatīs rajona tiesas, nevis apgabaltiesas. (Likums 
„Grozījumi Civilprocesa likumā”, pieņemts 2005.gada 1.decembrī). 
 Paredzēts, ka 2006.gadā spēkā stāsies jauni Ministru kabineta noteikumi, kas noteiks 
maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtību. 
Būtiskākās šo noteikumu novitātes: 1) administratora atlīdzības limita palielināšana no 400 līdz 
450 latiem viena maksātnespējas procesa ietvaros; 2) Maksātnespējas administrācijas piešķirto 
naudas līdzekļu apmēra maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai palielināšana 
no 150 līdz 200 latiem vienam administratoram viena maksātnespējas procesa ietvaros; 3) 
precīzāks regulējums atlīdzības segšanai administratoru maiņas gadījumā. 
 
13.1.1.2. Starptautiskie aspekti  

Plānots turpināt darbu arī pie pasākumiem pārrobežu maksātnespējas procesa efektīvai 
norisei Latvijā, nodrošinot attiecīgu normatīvo aktu virzību, kā arī tiesnešu, administratoru, 
komersantu un citu interesentu izglītošana par pārrobežu maksātnespējas procesu. 
Maksātnespējas administrācija plānojusi turpināt sadarbību un iesaistīties jaunos sadarbības 
projektos ar Eiropas Savienības institūcijām, citu valstu un starptautiskajām organizācijām, kas 
darbojas maksātnespējas jomā. 

2006.gadā spēkā stāsies 2005.gadā sagatavotie grozījumi Civilprocesa likumā un likumā 
„Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, kas noteiks Padomes 2000.gada 29. 
maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām piemērošanas nodrošināšanu 
Latvijā. Šie likuma grozījumi nodrošinās: 1) Padomes regulas Nr.1346/2000 vienveidīgu 
piemērošanu Latvijā, nosakot pārrobežu maksātnespējas lietu piekritību tiesās; 2) citā valstī pret 
parādnieku uzsāktās galvenās procedūras likvidatora tiesību realizācijas mehānismu Latvijā; 3) 
Latvijas tiesas apstiprinātā maksātnespējas procesa administratora pienākumus pārrobežu 
maksātnespējas procesa gadījumā; 4) kreditoru tiesību īstenošanu pārrobežu maksātnespējas 
procesa gadījumā. Šo likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt pārrobežu maksātnespējas procesa 
efektīvu un likumīgu gaitu. 

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām Latvijā jānosaka jauna kārtība 
darbinieku prasījumu apmierināšanai gadījumos, ja darbinieku nodarbinājis maksātnespējīgs 
ārvalsts darba devējs. Maksātnespējas administrācija izstrādās noteikumu projektu par 
darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību pārrobežu 
maksātnespējas gadījumā. Nosakot jauno kārtību, darbiniekiem tiks radīta iespēja saņemt valsts 
garantētos maksājumus darba devēja maksātnespējas gadījumā ne tikai tad, ja darba devējs ir 
Latvijas rezidents, bet arī tad, ja darba devējs ir nerezidents, kas savu komerciālo vai 
saimniecisko interešu īstenošanai nodarbina darbinieku Latvijā. 
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13.1.2. Administratoru uzraudzība un sertifikācija 
2006.gadā Maksātnespējas administrācija plāno veikt maksātnespējas procesa 

administratora sertifikātu darbības termiņa pagarināšanu tiem administratoriem, kuriem 
sertifikāta darbības termiņš beidzas 2006.gadā. 

Lai pilnveidotu izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar maksātnespēju, kā arī 
paaugstinātu administratoru kvalifikāciju un pilnveidotu profesionālās zināšanas, veicinātu 
sadarbību starp maksātnespējas procesa administratoriem, tiesnešiem un valsts pārvaldes 
institūcijām 2006.gadā plānots organizēt vairākus seminārus un kursus par maksātnespējas jomas 
aktuālām tēmām. 

2006.gadā plānots veikt pastiprinātu administratoru darbības pārbaudi saistībā ar 
administratoru darbības pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņiem atbilstoši Ministru kabineta 
2005.gada 26.jūlija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora 
darbības pārskata iesniegšanas kārtību un termiņiem”, pārbaudot vienu maksātnespējas procesu 
katram administratoram, kura lietvedībā ir vismaz viens maksātnespējas process, kā arī rīkot 
tematiskās pārbaudes, izlases kārtā pārbaudot administratoru iesniegtos pārskatus un izskatot 
iesniegtās sūdzības par administratoru darbību.  

Jāatzīmē, ka šobrīd Maksātnespējas administrācija nav tiesīga veikt uzraudzības 
funkciju pār visiem administratoriem, bet gan tikai tiem, kas ir atbilstoši sertificēti. Saskaņā ar 
spēkā esošo regulējumu maksātnespējas procesa administratora pienākumus uzņēmumos 
(uzņēmējsabiedrībās), kuros maksātnespējas process uzsākts līdz 2003. gada 1. janvārim, pilda 
personas, kas ieceltas par administratoru pirms minētā datuma, saglabājot savu statusu līdz 
attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā. Uz šīm 
personām neattiecas arī Maksātnespējas administrācijas uzraudzība. Šāds regulējums nav 
nodrošinājis pilnvērtīgu nesertificēto administratoru darbības uzraudzību, un vairākos 
maksātnespējas procesos, kuros administratora pienākumus veikuši nesertificēti administratori, 
pieļauti būtiski maksātnespējas procesa tiesību normu pārkāpumi.  

Lai risinātu radušos situāciju, 2006. gada 1. janvāri spēkā stājies jauns regulējums, 
saskaņā ar kuru paredzēts, ka gadījumos, ja maksātnespējas procesa administrators iecelts pirms 
2003. gada 1. janvāra, bet attiecīgais maksātnespējas process netiek pabeigts līdz 2006. gada 1. 
jūlijam, tiesa pēc Maksātnespējas administrācijas pieteikuma lems par administratora atcelšanu. 
Tādējādi arī uz tiem maksātnespējas procesiem, kas uzsākti pirms 2003. gada 1. janvāra, 
attieksies Maksātnespējas administrācijas uzraudzība.  

Saistībā ar jaunajām funkcijām Maksātnespējas administrācijai izstrādās kārtību un 
kritērijus, kādā tiks saņemta informācija un iesniegti tiesā pieteikumi par administratoru 
atcelšanu, kā arī pēc šo kritēriju noteikšanas sniegs tiesā pieteikumus par administratoru 
atcelšanu maksātnespējas procesos, kuros administrators iecelts pirms 2003. gada 1. janvāra, bet 
attiecīgais maksātnespējas process netiek pabeigts līdz 2006. gada 1.jūlijam.  
 
13.1.3. Sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm  
 2005.gada nogalē tika panākta vienošanās starp Maksātnespējas administrāciju un Valsts 
ieņēmumu dienestu par savstarpējo sadarbību attiecībā uz informācijas par darbinieku algām 
apmaiņu elektroniskā veidā, tādējādi veicinot informācijas apmaiņas efektivitāti un samazinot 
informācijas pieprasīšanas un sniegšanas termiņus. Šīs vienošanās rezultātā 2006.gadā paredzēts 
noslēgt līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu par „Par Datu noliktavas sistēmas lietošanu”. 
 2006.gadā Maksātnespējas administrācija plāno turpināt un uzlabot sadarbību ar valsts 
pārvaldes iestādēm, lai nodrošinātu savu funkciju kvalitatīvu veikšanu. 
 
13.1.4. Personāla plānošana 
 Arī 2006.gadā personāla atlasē tiks saglabāts princips – augsta kvalifikācija, kas balstīta 
ne tikai uz izglītības līmeni, bet arī pieredzi attiecīgajā jomā. 
 Vienlaikus atbilstoši Maksātnespējas administrācijas 2006.gada izdevumu tāmei un 
nepieciešamībai pilnveidot un paaugstināt darbinieku zināšanas un prasmes, kā arī, lai 
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nodrošinātu Maksātnespējas administrācijai noteikto funkciju izpildi, tiks plānota personāla 
apmācība. 

No 2006.gada plānots palielināt Maksātnespējas administrācijas darbinieku skaitu un 
tiks veiktas izmaiņas iestādes darba organizācijā un struktūrā, lai sekmīgāk nodrošinātu 
Maksātnespējas administrācijas funkciju izpildi. 

 

13.2. Plānotie pasākumi resursu lietderīgai un taupīgai izmantošanai un administrēšanas 
sistēmas uzlabošanai  

Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu ekonomiju un taupīgu izmantošanu, 2006.gadā 
tiks pārskatīti Maksātnespējas administrācijas izdevumi un iespēju robežās veikta administratīvo 
funkciju optimizēšana. 
 

13.3. Maksātnespējas administrācijas finanšu saistības  
Maksātnespējas administrācijai nav ieķīlātu aktīvu. 
Zembilances kontā „Nomātie pamatlīdzekļi” ir uzrādīts nomātais pamatlīdzeklis – 

automašīna Mazda Premacy 2.0 exclusive saskaņā ar noslēgto līgumu nr.3-01/031716. Nomas 
periods – 36 mēneši, nomas maksa par 2003.gadu, 2004.gadu un 2005.gadu – 6 483 Ls. Atlikusī 
nomas maksa par 2006.gadu – 2 853 Ls. 
 
14. VALSTS KONTROLES VEIKTĀS PĀRBAUDES UN TO REZULTĀTI  
 
 2005.gadā Maksātnespējas administrācijā netika veikta Valsts kontroles revīzija, bet pēc 
grozījumiem likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam" tika izveidota iekšējā auditora štata vieta. 
2005.gada 6.oktobrī Maksātnespējas administrācijā tika pieņemts darbā iekšējais auditors.  
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PIELIKUMS. MAKSĀTNESPĒJAS ADMINISTRĀCIJAS FINANSĒJUMS UN TĀ 
IZLIETOJUMS  
 
1.tabula. Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos) 
Nr.p.k. Rādītāji 2005 2004

1. Aktīvi: 4 970 679 4 428 537
1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 39 218 65 989
1.2.  apgrozāmie līdzekļi 4 931 461 4 362 548

2. Pasīvi: 4 970 679 4 428 537
2.1. pašu kapitāls 4 968 602 4 426 974
2.2. kreditori 2 077 1 563

 
 
2.tabula. 2005.gada ieņēmumi un to izlietojums (latos) 

2005.gadā 
  
Nr.p.k. 
  

  
Rādītāji 
  

Apstiprināts
likumā 

Izpilde (naudas 
plūsma) 

 

1. Ieņēmumi (kopā)  2 701 245 2668290

1.1. 
dotācijas no vispārējiem 
ieņēmumiem 1 248 397 1 248 397

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi 
ieņēmumi 1 452 848 1 419 893*

2. Izdevumi (kopā) 2 715 837 1 871 720
2.1.  uzturēšanas izdevumi (kopā) 2 712 006 1 867 889
2.1.1. atalgojumi 293 242 292 696

2.1.2. 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 441 985 267 906

2.1.3. 
komandējumu un dienesta 
braucienu izdevumi 4 672 4 520

2.1.4. pakalpojumu apmaksa 400 860 268 594

2.1.5. 
materiālu, energoresursu, ūdens un 
inventāra iegāde 25 941 18 637

2.1.3. subsīdijas un dotācijas 1 545 306 1 015 536
2.2.  izdevumi kapitālieguldījumiem  3 831 3 831

* Paskaidrojums: 
pašu ieņēmumi darbinieku prasījumu garantiju fondā    Ls 1 328 216 
atgūtie līdzekļi maksātnespējas procesā                                  Ls 31 879 
maksas pakalpojumu ieņēmumi      Ls 59 798 

Vidējais pārskata gadā nodarbināto skaits – 38. 
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3.tabula. 2005.gadā iekasētie naudas līdzekļi no maksas pakalpojumiem un to izlietojums 
(latos) 
 
  Nr. 
p.k. 

 Maksas pakalpojuma veids  Izcenojums  Faktiski iekasētie 
naudas līdzekļi 

1.  Maksātnespējas procesu 
administratoru pirmreizējā 

sertificēšana   

236 Ls x 53 12 508

2.   Semināri   53,10 Ls x 24 

35,40 Ls x59 

35,40 Ls x 59 

35,40 Ls x 46 

35,40 Ls x 12 

 

Kopā Ls: 

1 274

2 089

2 089

1 628

425

15*

7 520
3. Kursi 141,60 Ls x 54 7 646
4. Par administratoru apmācību 

atkārtotai sertificēšanai 
177 Ls x 106 18 762

5. Par administratoru atkārtotu 
sertificēšanu 

94,40 Ls x 111 10 479

6. Pārējie ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem 

– 2 882

    Kopā:  – 59 797
 
*) 2005.gadā ieskaitītie finanšu līdzekļi par maksas pakalpojumiem, kas sniegti 2004.gadā. 

 
 
 


