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1.  Pamatinformācija  
 

1.1. Maksātnespējas kontroles dienesta  juridiskais statuss 

  

Maksātnespējas kontroles dienests (iestādes nosaukums mainīts ar 2018. gada 31. maija 

likumu "Grozījumi Maksātnespējas likumā", kas spēkā stājās 2018. gada 1. jūlijā 1)  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 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 751 "Maksātnespējas 

administrācijas nolikums". 

 

1.2. Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas un uzdevumi  

 

Maksātnespējas kontroles dienests  normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros 

īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, 

aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un likumā noteiktajā 

kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un 

maksātnespējas procesa jautājumos. 

2017. gada 6. janvārī spēkā stājās 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi 

Maksātnespējas likumā", atbilstoši kuram ir mainīts maksātnespējas procesa administratora 

(turpmāk – administrators) profesijas tiesiskais regulējums, nosakot, ka administratorus amatā 

ieceļ tiešās valsts pārvaldes iestādes – Maksātnespējas kontroles dienesta – direktors pēc 

administratora eksāmena vai administratora kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Minētie 

grozījumi neparedz mehānisku kvalifikācijas pārbaudes un sekojošu tiesību piešķiršanu praktizēt 

administratora amatā nodošanu no vienas institūcijas citai. Grozījumi paredz kompleksu 

risinājumu, kas paredz veikt administratoru profesijas reformu, nododot viņu kvalifikācijas 

pārbaudes funkciju valstij, vienlaikus paredzot stingrākas prasības administratoru kvalifikācijai, 

reputācijai un profesionalitātei, kā arī ieviešot regulāru administratoru eksamināciju, kā arī 

administratora disciplināratbildību. 2 

Administratora profesijas reformas ietvaros noteiktas prasības administratora lietvedības 

vešanai un paplašinātas Maksātnespējas kontroles dienesta tiesības pieprasīt un iegūt 

administratora prakses vietā ar maksātnespējas procesiem saistītos dokumentus. 

Minēto pasākumu mērķis ir nodrošināt to, ka administratora profesijā strādā augsti 

kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm un personiskajām īpašībām. 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta galvenās funkcijas: 3 

1) veic administratoru uzraudzību; 

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

sūdzības par administratora lēmumiem izskatāmas tiesā, kurā ierosināta attiecīgā 

maksātnespējas procesa lieta; 

3) izskata administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktajai kompetencei; 

                                                           

1 Likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā" Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299699-grozijumi-maksatnespejas-

likuma [aplūkots 2018. gada 18. jūnijā]. 
2 Likuma "Grozījumi Maksātnespējas likumā" anotācija. Pieejams: http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.n

sf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument [aplūkots 2018. gada 18. jūnijā]. 
3 Maksātnespējas likuma 174.1 panta 13., 14. un 15. punktu, kas noteic Maksātnespējas kontroles dienesta kompetenci 

izveidot, uzturēt un attīstīt Sistēmu, veikt dokumentu elektronisku apstrādi un nodrošināt ziņu pieejamību 

tīmekļvietnē, piemēro, sākot ar 2018.gada 1.jūliju. 

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/299699-grozijumi-maksatnespejas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/299699-grozijumi-maksatnespejas-likuma
http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument
http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/0/46F0710633B835A1C22580650038AEF9?OpenDocument
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4) izskata iesniegumus par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu 

apmierināšanu; 

5) izskata iesniegumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta un fiziskās 

personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu; 

6) izskata iesniegumus par šā likuma 118.1 pantā noteikto līdzekļu izmaksu; 

7) informē sabiedrību par maksātnespējas politikas īstenošanas rezultātiem un 

maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem; 

8) organizē administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu; 

9) ieceļ amatā administratorus; 

10) atbrīvo, atceļ un atstādina no amata administratoru, kā arī aptur administratora amata 

darbību; 

11) Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veic tiesiskās aizsardzības 

procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību; 

12) izveido, uztur un attīsta Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu (turpmāk – 

Sistēma); 

13) nodrošina 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) nodrošina maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto ziņu 

pieejamību; 

15) veic citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

 

1.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības virzieni un mērķi  

 

Maksātnespējas kontroles dienestam ir šādi darbības virzieni un īstenotās budžeta 

apakšprogrammas: 

1) Maksātnespējas procesa likumīgas un efektīvas gaitas nodrošināšana 

    Valsts budžeta apakšprogramma "Maksātnespējas procesa pārvaldība"; 

2) Darbinieku interešu aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā 

            Valsts budžeta apakšprogramma "Darbinieku prasījumu garantiju fonds"; 

3) Maksātnespējas procesa finansējuma nodrošināšana 

    Valsts budžeta apakšprogramma "Maksātnespējas procesa izmaksas". 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi  

1. tabula 

1. 
Organizēt administratoru kvalifikācijas eksāmenus un nodrošināt administratoru iecelšanu 

amatā. 

2. 
Risināt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus (atcelšana no amata darbības, 

atbrīvošana no amata darbības,  apturēšana, atstādināšana no amata darbības veikšanas). 

3. 
Ar pārstāvju starpniecību piedalīties disciplinārlietu komisijas un eksaminācijas komisijas 

darbā. 

4. 

Savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu maksātnespējas procesā iesaistītajām personām 

par Maksātnespējas likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu 

piemērošanas jautājumiem. 

5. Īstenot pārbaudes administratoru prakses vietās. 

6. 

Nodrošināt sabiedrības informēšanu par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību, 

publicējot informāciju Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē, izdodot 

informatīvos materiālus ar maksātnespējas procesu saistītiem jautājumiem. 

7. Nodrošināt dalību kreditoru sapulcēs. 

8. Sniegt atbalstu Tieslietu ministrijai, pilnveidojot maksātnespējas tiesisko regulējumu. 

https://likumi.lv/ta/id/214590#p118.1
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9. 
Nodrošināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 pantā "Maksātnespējas 

procesa noteikumu pārkāpšana" noteikto administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu. 

10. 

Kontrolēt izlietojumu Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirtajiem naudas līdzekļiem 

maksātnespējas procesa izdevumu segšanai un darbinieku prasījumu apmierināšanai un 

atgūt piešķirtos naudas līdzekļus. 

 

Lai nodrošinātu galveno uzdevumu izpildi, Maksātnespējas kontroles dienests  2017. gadā 

veica šādas darbības: 

2. tabula 

1. 

Iesniedza tiesā 898 pieteikumus par administratoru atcelšanu no pienākumu pildīšanas 

tiesiskās aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos saistībā ar administratora 

sertifikāta darbības izbeigšanu, administratora atstādināšanu no amata, administratoram 

piemērotu drošības līdzekli – aizliegumu ieņemt konkrētu amatu un konstatētajiem 

normatīvo aktu pārkāpumiem. 

2. 

Maksātnespējas procesa efektīvas un likumīgas gaitas nodrošināšanai un administratora 

pienākumu pildīšanai ieteica tiesām 2873 administratora amata kandidātus konkrētos 

maksātnespējas procesos. 

3. 

Izskatot sūdzības par administratoru rīcību maksātnespējas procesos, pieņēma 

145 lēmumus, no tiem 50 lēmumos administratoru rīcībā atzīti normatīvo aktu pārkāpumi. 

Savukārt, īstenojot administratoru uzraudzību, Maksātnespējas kontroles dienests  

pieņēma 54 lēmumus, ar kuriem atzīti normatīvo aktu pārkāpumi, no tiem 34 lēmumos 

administratoriem uzlikts viens vai vairāki tiesiski pienākumi. 

4. 

Pārbaužu administratora prakses vietā ietvaros kopā veica 23 pārbaudes, no kurām 10 

plānotas un 13 neplānotas. Veikto pārbaužu ietvaros pārbaudīti 32 maksātnespējas procesi. 

Pārbaužu rezultātā sagatavoti 9 pozitīvi, 4 negatīvi un 17 ar iebildumiem atzinumi. 

Rezultātā pieņemti 7 lēmumi par pārkāpumu konstatēšanu administratora rīcībā, kā arī 

iesniegts viens pieteikums tiesā par administratora atcelšanu. 

5. 

Uzsāka 57 administratīvo pārkāpumu lietas par Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 166.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu, un pieņēma 88 lēmumus par 

administratīvā soda uzlikšanu maksātnespējas procesā iesaistītajām personām ar kopējo 

piemēroto naudas summu 22 375 euro. 

6. 

Sedza administratoru atlīdzību 14 maksātnespējas procesos par kopējo summu 6 852 euro 

apmērā (no Maksātnespējas kontroles dienestam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem), kā 

arī atlīdzību par 34 darbiniekiem, kuru prasījumi segti no darbinieku prasījumu garantiju 

fonda 214 euro apmērā (6,40 euro par katru darbinieku; atlīdzība segta no Maksātnespējas 

kontroles dienestam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem). Maksātnespējas kontroles 

dienests  4 gadījumos izmaksāja naudas līdzekļus 2 714 euro apmērā maksātnespējas 

procesa izmaksu segšanai gadījumos, kad maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedzis 

darbinieks, kurš atbrīvots no maksātnespējas procesa depozīta iemaksas. Maksātnespējas 

procesu gaitā administratori no maksātnespējas procesa izdevumu segšanai piešķirtajiem 

naudas līdzekļiem atguva 1 058 euro. 

7. 

Nodrošinot juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas 

maksātnespējas procesa depozīta konta administrēšanu, Maksātnespējas kontroles dienests  

izmaksāja vai ieskaitīja valsts budžetā depozītus 1 600 646 euro apmērā, tajā skaitā 

izmaksāja juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītus maksātnespējas procesa 

pieteikuma iesniedzējam vai administratoram 463 390 euro apmērā, fizisko personu 

maksātnespējas procesa depozītus administratoram 1 070 220 euro apmērā un ieskaitīja 

valsts budžetā 67 036 euro. 

8. 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināja maksātnespējīgo 85 darba devēju 1 

425 darbinieku prasījumus par kopējo summu 1 328 291 euro apmērā (t.sk. atlīdzība par 

katru darbinieku, kura prasījumi segti no darbinieku prasījumu garantiju fonda). 

Maksātnespējas procesa gaitā administratori atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši 

naudas līdzekļus 192 381 euro apmērā.  
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9.  Rīkoja piecus kvalifikācijas pilnveides pasākumus, tādējādi sniedzot administratoriem 

iespēju papildināt profesionālās zināšanas: 

1) 2017. gada 21. februārī tika organizēts kvalifikācijas pilnveides "Maksātnespējas jomas 

aktualitātes" četru akadēmisko stundu apmērā. To apmeklēja 40 administratori;  

2) 2017. gada 19. aprīlī tika organizēts kvalifikācijas pilnveides pasākums "Tiesu prakse 

Maksātnespējas administrācijas uzraudzības lietās" četru akadēmisko stundu apmērā. To 

apmeklēja 24 administratori;  

3) 2017. gada 19. septembrī tika organizēts kvalifikācijas pilnveides pasākums 

"Parādnieka grāmatvedības vešana maksātnespējas procesa ietvaros" četru akadēmisko 

stundu apmērā. To apmeklēja 38 administratori;  

4) 2017. gada 9. novembrī tika organizēts kvalifikācijas pilnveides pasākums "Dokumentu 

nodošana Latvijas valsts arhīvam pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas" četru 

akadēmisko stundu apmērā. To apmeklēja 16 administratori; 

5) 20017. gada 12. decembrī tika organizēts kvalifikācijas pilnveides pasākums" Interešu 

konflikta novēršana administratora kā valsts amatpersonas darbībā/ Pārskats par 

Maksātnespējas administrācijas veiktajām pārbaudēm administratora prakses vietās" četru 

akadēmisko stundu apmērā. To apmeklēja 31 administrators. 

10. Rīkoja divus administratora kvalifikācijas eksāmenus – 2017. gada 12. septembrī un 

2017. gada 29. novembrī. Minētos kvalifikācijas eksāmenus kopā kārtoja 100 

administratori, no kuriem 84 pēc sekmīgi nokārtota kvalifikācijas eksāmena ar 

Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu tika iecelti amatā. Savukārt 16 

administratori kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja, līdz ar to zaudēja tiesības pildīt 

administratora pienākumus.  

11. Lai nodrošinātu Maksātnespējas likumā noteikto prasību izpildi un pilnveidotu 

maksātnespējas procesu norisi valstī: 

1) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska 

valsts nodevu 2018. gadā" Minētie noteikumi pieņemti 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 

63 34. §) un stājās spējā 2018. gada 1. janvārī;  

2) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa 

administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas 

darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, 

atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība". Minētie 

noteikumi pieņemti 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 35. §) un spēkā stājās 2017. gada 

3. jūnijā; 

3) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas administrācijas 

maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība". Minētie noteikumi pieņemti 

2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 34. §) un spēkā stājās 2017. gada 3. jūnijā; 

4) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Tiesiskās aizsardzības procesa 

uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora lietvedības noteikumi". 

Minētie noteikumi pieņemti 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 33. §) un spēkā stājās 

2017. gada 3. jūnijā; 

5) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa 

administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu 

noteikumi". Minētie noteikumi pieņemti 2017. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 21. §) un spēkā 

stājās 2017. gada 10. maijā;  

6) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par Maksātnespējas 

administrācijas amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām". Minētie noteikumi 

pieņemti 2017. gada 28. martā (prot. Nr. 16 1. §) un spēkā stājās 2017. gada 31. martā. 

12. 2017. gada 9. un 10. martā organizēja starptautisko konferenci "Maksātnespējas procesu 

uzraudzības mehānismi un valdes locekļu atbildība maksātnespējas procesā" (Supervision 

of Insolvency Proceedings & Directors’ Liability in Insolvency). Minētajā konferencē 

piedalījās pārstāvji no Maksātnespējas kontroles dienesta, Tieslietu ministrijas, kā arī 

Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Nīderlandes. 
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Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji 2017. gadā piedalījās Polijas Republikas 

Tieslietu ministrijas sadarbībā un Starptautiskā Maksātnespējas regulatora 

asociācijas (International Association of Insolvency Regulators) rīkotajā starptautiskajā 

konferencē par fiziskās personas maksātnespējas procesa efektivitāti. Konferencē 

piedalījās pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Lielbritānijas 

u.c. Eiropas valstīm. Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji uzstājās ar prezentāciju 

par Latvijas fizisko personu maksātnespējas procesa normatīvo regulējumu. 

13. Maksātnespējas kontroles dienests pārskata periodā pieņēma 51 lēmumu par sertifikāta 

darbības izbeigšanu – 4 gadījumos, jo administrators maksātnespējas procesā ļaunprātīgi 

izmantojis savas pilnvaras, 2 – administrators divas reizes atcelts no pienākumu pildīšanas 

maksātnespējas procesā par normatīvo aktu pārkāpumiem, 18 – administrators iesniedzis 

iesniegumu par sertifikāta darbības izbeigšanu, 11 – administrators nav pieteicies 

kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, 16 – administrators, kārtojot kvalifikācijas eksāmenu, 

saņēmis negatīvu vērtējumu. 

 

2. Maksātnespējas kontroles dienesta finanšu resursi un darbības rezultāti  
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

    3. 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) 
3 917 958  3 971 661 4 016 720 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
705 241 728 767 728 767 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
3 212 717  3 242 894 3 287 953 

2. Izdevumi (kopā) 2 053 532 2 792 826 2 591 105 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 2 048 680 2 786 876 2 585 543 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 395 225 1 896 142 1 829 764 

2.1.1.1. Atlīdzība 808 282  1 053 956 1 052 956 

2.1.1.1.1. Atalgojums 636 661 0 0 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 586 944 842 186 776 808 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
653 454  890 734 755 779 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 5 752 5 950 5 562 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
945 498 1 244 764 1 239 276 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 705 241 728 767 728 767 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
240 257 515 997 510 509 

2. Izdevumi (kopā) 940 010 1 263 728 1 253 034 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  935 158 1 257 778 1 247 472 
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2.1.1. Kārtējie izdevumi 935 158 1 257 778 1 247 472 

2.1.1.1. Atlīdzība 808 282 1 053 956 1 052 956 

2.1.1.1.1. Atalgojums 636 661 0 0 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi  126 876 203 822 194 516 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
0 0 0 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 5 752 5 950 5 562 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 968 747 2 725 397 2 776 386 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
2 968 747 2 725 397 2 776 386 

2. Izdevumi (kopā)  1 077 826 1 500 553 1 328 291 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  1 077 826 1 500 553 1 328 291 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 460 068 638 364 582 292 

2.1.1.1. Atlīdzība 0 0 0 

2.1.1.1.1. Atalgojums 0 0 0 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 460 068 638 364 582 292 

2.1.2 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
617 758 862 189 745 999 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
3 713 1 500 1 058 

1.1. Dotācijas 0 0 0 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
3 713 1 500 1 058 

2. Izdevumi (kopā) 35 696 28 545 9 780 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  35 696 28 545 9 780 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 0 0 

2.1.1.1. Atlīdzība 0 0 0 

2.1.1.1.1. Atalgojums 0 0 0 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
35 696 28 545 9 780 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 0 0 0 

 

2.2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums  

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 

Maksātnespējas kontroles dienests 2017. gada budžetu noteica likums "Par valsts budžetu 

2017. gadam". Likumā "Par valsts budžetu 2017. 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 un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas). 
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 Maksātnespējas kontroles dienesta maksas pakalpojumu faktiskie ieņēmumi 2017. gadā bija 

25 971 euro. 

 

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.  

2017. gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir apmierināti darbinieku prasījumi 1 

328 291 euro apmērā. No kopējās darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās summas 

naudas līdzekļi 742 946 euro apmērā pārskaitīti uz maksātnespējīgā darba devēja darbinieku 

kontiem,  arī administratora atlīdzībai par 477 darbiniekiem, kuriem segti darbinieku prasījumi no 

darbinieku prasījumu garantiju fonda (6,40 euro par katru darbinieku) 3 053 euro apmērā, bet 

naudas līdzekļi 582 292 euro apmērā pārskaitīti attiecīgajiem valsts budžeta kontiem. 

Maksātnespējas procesa gaitā administratori atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši naudas 

līdzekļus 192 381 euro apmērā. Darbinieku prasījumu garantiju fonda izpilde 2017. gadā bija 89 % 

no 2017. gadā plānotā (kopējā plānotā izdevumu summa ir 1 500 553 euro). 2017. gadā 

apmierināti 1 425 darbinieku prasījumi. 

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" 

2017. gadā izdevumi maksātnespējas procesa izmaksu segšanai maksātnespējīgos 

uzņēmumos bija plānoti 28 545 euro apmērā. 2017. gada izpilde bija 9 780 euro, kas ir 34 % no 

plānotajiem izdevumiem. No 2017. gada maksātnespējas procesa faktiskajām izmaksām segta: 

1) administratora atlīdzība 14 uzņēmumos 6 852 euro apmērā; 

2) administratoru atlīdzība par 34 darbiniekiem, kuriem segti darbinieku prasījumi no 

darbinieku prasījumu garantiju fonda (6,40 euro par katru darbinieku) 214 euro apmērā; 

3) četros gadījumos Maksātnespējas kontroles dienests  izmaksāja naudas līdzekļus 

2 714 euro apmērā maksātnespējas procesa izmaksu segšanai gadījumos, kad 

maksātnespējas procesa pieteikumu iesniedzis darbinieks, kurš atbrīvots no 

maksātnespējas procesa depozīta iemaksas. 

 

2.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības  
 

Saskaņā ar Maksātnespējas kontroles dienesta darbības plānu 2017. gadam, Maksātnespējas 

kontroles dienests  pārskata periodā īstenoja 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. 

4. 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) 
21,07 4 

2. Administratoru kandidātu ieteikšana tiesām 2873 

3. Maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu skaits  2265 5 

                                                           

4 Rādītājā tika ņemti vērā 2017. gadā pabeigtie juridisko personu maksātnespējas procesi, kas pasludināti sākot ar 

2010. gada 1. novembri, kuros Sistēmā iesniegti administratora noslēguma darbības pārskati. 
5 Tiek skaitīti visi ierosinātie maksātnespējas procesi (tajā skaitā arī tiesiskās aizsardzības procesi), sākot ar 2017. gada 

1. janvāri. 
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4. 
Administratoru uzraudzības ietvaros pieņemto lēmumu uz 

iesnieguma pamata skaits  
54 

5. 
Sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu, kuros atzīti 

normatīvo aktu pārkāpumi skaits 
50 

6. 
Pārbaužu veikšanas administratora prakses vietā pieņemto lēmumu 

par pārkāpuma atzīšanu skaits 
7 

7. 
Administratoru uzraudzības ietvaros veikto pārbaužu, pamatojoties 

uz iesniegumiem, skaits  
4 

8. Uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits 57 

9. 
Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu maksātnespējas procesā 

iesaistītajām personām skaits 
88 

10. Kopējais atgūto naudas līdzekļu apmērs  192 381 

11. 
Maksātnespējas kontroles dienesta rīkoto kvalifikācijas pilnveides 

pasākumu skaits  
5 

12. Organizēto administratora kvalifikācijas eksāmenu skaits  2 

13. 
Dalība starptautiskajās konferencēs/semināros/komisijās/darba 

grupās maksātnespējas jomā  
2 

14. Izbeigto sertifikātu skaits  51 

Darbinieku interešu aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā 

15. No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku 

skaits 
1 229 

Maksātnespējas procesa finansējuma nodrošināšana 

16. Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits 14 

17. Administratoru atlīdzības apmērs, minimālo mēnešalgu skaits 1.3 6 

18. Maksātnespējas procesa izdevumu segšana, komersantu skaits 0 

19. Sedzamo izmaksu apmērs vienam komersantam, euro 0 

 

2.4. Maksātnespējas kontroles dienests s sniegtie pakalpojumi  

 

Publisko pakalpojumu veidus un to izcenojumus kopš 2014. gada 1. janvāra noteica Ministru 

kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 872 "Maksātnespējas administrācijas maksas 

pakalpojumu cenrādis". 2017. gada 30. maijā spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr. 287 

"Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība", kas noteic 

Maksātnespējas kontroles dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un kārtību, kādā persona 

maksā par Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Minētie 

Ministru kabineta noteikumi paredz šādus Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtos maksas 

pakalpojumus:  

1) kvalifikācijas pasākums – 12 euro par vienu akadēmisko stundu;  

2) administratora pretendenta eksāmens – 185 euro;  

3) kvalifikācijas eksāmens – 150 euro; 

                                                           

6 Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu maksimālais naudas līdzekļu apmērs, ko var piešķirt administratora 

atlīdzības segšanai no Maksātnespējas kontroles dienestam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem ir 569 euro, bet 

atsevišķos gadījumos tas ir mazāks (piemēram, administrators saņēmis atlīdzību daļā no parādnieka naudas līdzekļiem, 

administratoram piešķiramās atlīdzības apmērs samazināts, jo administrators izlietojis Maksātnespējas kontroles 

dienestam piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai neatbilstoši normatīvajā regulējumā noteiktajām prasībām, 

notikusi administratoru maiņa un administrators ir tiesīgs saņemt tikai pusi no normatīvajā regulējumā noteiktās 

atlīdzības u.c.). 
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4) amata apliecības izdošana (dublikāta izdošana) – 7 euro.  

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests  organizēja piecus kvalifikācijas 

(pilnveides) pasākumus ar kopēju akadēmisko stundu apmēru 20. Tāpat pārskata periodā 

Maksātnespējas kontroles dienests  organizēja divus kvalifikācijas eksāmenus – 2017. gada 

12. septembrī un 2017. gada 29. novembrī. Kopā abus iepriekš minētos kvalifikācijas eksāmenus  

kārtoja 100 administratori, no kuriem 84 pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas iecelti 

administratora amatā. 

Papildus iepriekš minētajiem maksas pakalpojumiem, Maksātnespējas kontroles dienests  

sniedz šādus bezmaksas publiskos pakalpojumus (plašāka informācija par sniegtajiem 

pakalpojumiem pieejama tīmekļa vietnē http://www.latvija.lv).  

1) atbildes sniegšana uz personas iesniegumu ar maksātnespēju saistītajos jautājumos; 

2) juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšana (maksātnespējas procesiem, 

kuri uzsākti no 2008. gada 1. janvāra.); 

3) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšana (maksātnespējas procesiem, 

kuri uzsākti līdz 2007. gada 31. decembrim.); 

4) administratora darbības kontrolēšana maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības 

procesā, kā arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kontrolēšana tiesiskās 

aizsardzības procesā;  

5) administratora ieteikšana tiesai; 

6) maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu apmierināšana; 

7) metodiskie un informatīvie materiāli maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības 

procesa jautājumos; 

8) sūdzību izskatīšana par administratora darbību; 

9) juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa 

depozīta izmaksa. 

 Attiecībā uz Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, kas pieejami 

portālā www.latvija.lv, norādāms, ka tie šobrīd tiek aktualizēti, ievērojot normatīvo aktu 

grozījumus, tai skaitā, paplašināto Maksātnespējas kontroles dienesta kompetenci. 

 

Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā  

5. tabula 

1. Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietne  

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

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes pilnveidotā versija izstrādāta atbilstoši Ministru 

kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā" un Maksātnespējas likuma regulējumam un lietotajai terminoloģijai. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē ir pieejama informācija par iestādi un tās 

darbības rezultātiem, administrēšanai vakantajiem maksātnespējas subjektiem, darbinieku 

prasījumu apmierināšanas kārtība to darba devēju maksātnespējas gadījumā, informācija par 

aktualitātēm maksātnespējas jomā un aprakstoša informācija viegli uztveramā veidā par iestādi. 

Tīmekļa vietnē iespējams iepazīties arī ar aktuālajiem tiesību aktiem un dokumentiem, kas skar 

maksātnespējas jomu Latvijā, kā arī ar citu valstu likumiem un tiesu praksi. 

Tīmekļa vietnes mērķis ir efektīva sabiedrības informēšana un dialoga veidošana, tādējādi 

nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību par iestādes darbu. Maksātnespējas kontroles 

dienesta tīmekļa vietnē var uzdot jautājumu par maksātnespējas procesa norisi, lai iespējami ātrāk 

saņemtu atbildi. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā "Aktuālie darbinieku prasījumi" 

ievietota gan vispārēja informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku 

prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, gan arī aktuālais Maksātnespējas administrācijā saņemto un 

izskatāmo iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai saraksts, katru nedēļu tiek aktualizēta 

informācija par Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajiem un izskatāmajiem iesniegumiem 

darbinieku prasījumu apmierināšanai. 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Tāpat Maksātnespējas kontroles dienests  savā tīmekļa vietnē informē par plānotajiem 

sabiedrības informēšanas pasākumiem par maksātnespējas procesu un tā norisi, kā arī publicē 

informāciju administratoriem par plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, 

kvalifikācijas eksāmeniem un administratora pretendentu eksāmenu.  

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes sadaļā "Publikācijas un statistika" ikviens 

interesents var aplūkot Maksātnespējas kontroles dienesta apkopotos statistiskos datus par tiesām 

ieteiktajiem maksātnespējas procesa administratora kandidātiem. Tāpat minētajā tīmekļa vietnes 

sadaļā iespējams iepazīties ar Maksātnespējas kontroles dienesta sagatavotajiem informatīvajiem 

materiāliem, prezentācijām, infografikām un bukletiem. Savukārt sadaļā "Viedokļi" ir publicēti 

Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtie skaidrojumi un atziņas par likumu normu 

interpretāciju. 

 

2. 
Atklātības nodrošināšana par maksātnespējas procesa administratoru darbības 

uzraudzību tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā "Aktualitātes" tiek sniegta 

informācija par veiktajām darbībām uzraudzības jomā un plānotajiem kvalifikācijas pilnveides un 

informatīvajiem pasākumiem. Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā 

"Eksaminācija" tiek sniegta informācija par administratora pretendentu eksāmeniem un 

kvalifikācijas eksāmenu norisi un rezultātiem. 

 

3. Maksātnespējas kontroles dienesta personāls  
 

Maksātnespējas kontroles dienestam 2017. gadā piešķirta viena jauna amata vieta. 

2017. gadā Maksātnespējas kontroles dienestā bija 52 amata vietas, no kurām 43 – ierēdņu amata 

vietas un 9 – darbinieku vietas. 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku skaits un iedalījums pēc 

dzimuma  

6. tabula 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbināto vecuma struktūra (%) 

7. grafiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rādītājs 
2017. gadā 

Skaits 

Faktiski strādājošo iedalījums pēc dzimuma (uz gada beigām) 50 

t.sk. sievietes 43 

t.sk. vīrieši 7 

15%

40%
13%

9%

23%

līdz 25 gadiem

26 līdz 30 gadiem

31 līdz 35 gadiem

36 līdz 40 gadiem

no 41 gada
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Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku mainības situācijas raksturojums     

                                                                                                                              8. 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 

 9. 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 

2017. gadā apmeklēja vairāk kā viens Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātais:  

10. tabula  

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

nosaukums  

Maksātnespējas kontroles 

dienesta nodarbināto, kas 

apmeklēja kursu 

(kvalifikācijas pilnveides 

pasākumu), skaits 

1. "Administratīvā procesa aktualitātes" 5 

2. "Aktualitātes maksātnespējas jomā" 10 

3. "Civillikuma pilnveidošanas problēmas" 6 

4. "Dokumentu nodošana Latvijas Valsts arhīvam pēc 

maksātnespējas procesa pabeigšanas" 

4 

5. "Eiropas Savienības tiesību ieviešana un 

metodoloģija" 

4 

6. "Grozījumi Maksātnespējas likumā" 37 

7. "Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma 

normu piemērošanā" 

5 

8. "Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī 

likuma normu piemērošanā" 

6 

9. "Korupcijas apkarošana" 51 

Rādītājs 
Darbinieku un 

ierēdņu skaits 

Faktiskais vidējais nodarbināto skaits 2017. gadā: 

t.sk. ierēdņi 

t.sk. darbinieki 

50 

42 

8 

Personu, ar kurām uzsāktas darba tiesiskās vai valsts civildienesta 

attiecības, skaits 
12 

Personu, ar kurām izbeigtas darba tiesiskās vai valsts civildienesta 

attiecības, skaits 
13 

Personāla rotācijas koeficients *  0,5 

Personāla atjaunošanās koeficients ** 0,24 

Izglītība 
Darbinieku un 

ierēdņu skaits 

Augstākā izglītība 

t.sk. maģistra grāds 

t.sk. iegūst maģistra grādu 

44 

36 

2 

Vidējā (vidējā speciālā) izglītība  

t.sk. iegūst augstāko izglītību 

6 

1 
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10. "Par administratoru darbības pārskatu aizpildīšanu 

EMUS" 

4 

11. "Parādnieka grāmatvedības vešana maksātnespējas 

procesa ietvaros" 

6 

12. "Personas datu aizsardzību un par datu apstrādes 

prasībām" 

48 

13. "Publiskais pakalpojums: E-adrese – iespēja uzlabot 

iestādes procesus" 

7 

14. "Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana tiesību aktu 

projektu izstrādē" 

5 

15. "Speak like a leader boot camp" 3 

16. "Tiesu prakse Maksātnespējas administrācijas 

uzraudzības lietās" 

6 

 

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, tai skaitā sagatavoti un publicēti tīmekļa vietnes sadaļā 

"Aktualitātes" pieci informatīvie materiāli: 

1) par nepieciešamību savlaicīgi iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa 

pieteikumu; 

2) par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām; 

3) par tiesiskās aizsardzības procesu un izmaiņām tā regulējumā (minēto materiālu 

Maksātnespējas kontroles dienests  ir nosūtījis arī Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai – publicēšanai www.latvija.lv un portālā "Latvijas Vēstnesis"); 

4) par administratīvās atbildības piemērošanu; 

5) par kreditoru tiesību īstenošanu juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās 

personas maksātnespējas procesā (minētais materiāls ir nosūtīts  Ekonomikas ministrijai, Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūrai, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamerai, Ārvalstu investoru padomei Latvijā un Latvijas Komercbanku asociācijai, kā 

arī lielākajiem kreditoriem – Latvijas kredītiestādēm, Latvijas pašvaldībām un Valsts ieņēmumu 

dienestam). 

Papildu informatīvajiem materiāliem, pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests  

rīkoja informatīvo pasākumu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un tā sekām, lai 

klātienē izskaidrotu interesentiem fiziskās personas maksātnespējas procesa norises kārtību, kā arī, 

lai sniegtu iespēju interesentiem uzdot jautājumus. 

Tāpat Maksātnespējas kontroles dienests  regulāri saņem zvanus no fiziskajām personām, 

kuras interesējas par fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi. Ievērojot minēto interesi, 

Maksātnespējas kontroles dienests  2018. gadā ir plānojis turpināt informēt sabiedrību par fiziskās 

personas maksātnespējas procesa norisi un tā sekām, tai skaitā, organizējot informatīvos 

pasākumus fiziskajām personām. 

Lai informētu sabiedrību par Maksātnespējas kontroles dienesta aktivitātēm un sniegtajiem 

pakalpojumiem, normatīvo aktu grozījumiem maksātnespējas jomā, kā arī aktuāliem 

maksātnespējas jomas jautājumiem, 2017. gadā tika veiktas dažādas aktivitātes – sniegta 

informācija Maksātnespējas kontroles dienesta Twitter kontā 7 sagatavota un izplatīta informācija 

plašsaziņas līdzekļos, sniegtas intervijas un atbildes gan uz iedzīvotāju, gan uz žurnālistu 

jautājumiem par Maksātnespējas kontroles dienesta kompetencē esošajiem jautājumiem, 

                                                           

7 Sk. https://twitter.com/maksatnespeja. 

http://www.latvija.lv/
https://twitter.com/maksatnespeja
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Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji piedalījušies dažādos televīzijas un radio raidījumos. 

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienesta speciālisti piedalījušies citu institūciju 

rīkotajos sabiedrības informēšanas pasākumos, kā arī pilnveidota un regulāri aktualizēta 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietne. 

 

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. Tāpat tīmekļa vietnes sadaļā "Aptauja" jebkuram ir iespēja 

piedalīties interaktīvajā aptaujā saistībā ar aktualitātēm maksātnespējas jomā. 

Ievērojot to, ka viens no Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem ir kvalifikācijas 

pilnveides pasākumu organizēšana par aktuāliem maksātnespējas jomas jautājumiem, 

Maksātnespējas kontroles dienests apkopo atsauksmes par organizētajiem kvalifikācijas 

pilnveides pasākumiem. Lai apzinātu 2017. gadā organizēto kvalifikācijas pilnveides pasākumu 

apmeklētāju viedokli, kā arī vēlmes un atsauksmes par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību, 

Maksātnespējas kontroles dienests  veica kvalifikācijas pilnveides pasākumu dalībnieku anonīmu 

anketēšanu attiecīgā pasākuma noslēgumā. Par 2017. gadā organizētajiem kvalifikācijas 

pilnveides pasākumiem Maksātnespējas kontroles dienests  kopā saņēma 84 novērtējuma anketas. 

Maksātnespējas kontroles dienesta rīkoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu kopējais vērtējums 

10 ballu sistēmā bija vidēji astoņas balles. 

 

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. 

Ievērojot to, ka Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji piedalījās "Maksātnespējas 

politikas attīstības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam" (turpmāk – Pamatnostādnes) izstrādē, 

pārskata periodā ar nevalstiskajām organizācijām tika aplūkota Pamatnostādnēs noteikto 

uzdevumu izpilde. 

Īstenojot administratora profesijas reformu, 2017. gadā ar tieslietu ministra rīkojumu tika 

apstiprināta eksaminācijas komisija. Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmajai daļai 

personas, kuras vēlas ieņemt administratora amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ 

tieslietu ministrs. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Tieslietu ministrijas, 

Maksātnespējas kontroles dienesta, augstskolu akadēmiskā personāla un Administratoru 

asociācijas. Eksaminācijas komisijā iekļauj arī Tieslietu padomes noteiktu rajona (pilsētas) tiesas 

tiesnesi un Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģētu nevalstiskās organizācijas 

pārstāvi. Līdz ar to eksaminācijas procesā ar pārstāvja starpniecību ir pārstāvēts arī nevalstiskais 

sektors. 

Vienlaikus sadarbojoties ar nevalstisko sektoru, tika izstrādāti 2017. gadā pieņemtie 

maksātnespējas jomu regulējošie normatīvie akti (par izstrādātajiem un pieņemtajiem Ministru 

kabineta noteikumiem 2017. gadā skatīt šī pārskata 1.4 sadaļu). 

 

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

 

Veicinot Maksātnespējas kontroles dienesta, Valsts policijas, prokuratūras un Korupcijas 

novēršanas un apkarošanas biroja sadarbību maksātnespējas jomā, Maksātnespējas kontroles 

dienests 2017. gadā rīkoja apmācības minēto tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām. Apmācības 

sastāvēja no divām daļām: pirmās (teorētiskās) daļas – "Maksātnespējas procesa tiesiskais 

regulējums un aktualitātes" un otrās (praktiskās) daļas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

biroja nodarbinātajiem otrā (praktiskā) daļa paredzēta 2018. gadā. 
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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 13 iesniegumus ar 

lūgumu izvērtēt administratora rīcības atbilstību Krimināllikumam. Savukārt pieci iesniegumi ar 

lūgumu izvērtēt administratora rīcību tika nosūtīti Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.  

Tāpat atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.1 panta pirmajai daļai 

pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests Valsts policijai pārsūtīja 11 iesniegumus (tajā 

skaitā piecus iesniegumus par administratoriem) 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. 2018. gadā plānotie pasākumi  
 

Maksātnespējas kontroles dienests  2018. gadā turpina darbu, nodrošinot Maksātnespējas 

likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Pamatnostādnēs noteikto uzdevumu kvalitatīvu izpildi.  

Maksātnespējas kontroles dienests 2018. gadam izvirzījis šādus mērķus: 

11. tabula  

1. Nodrošināt ar administratora amatu saistīto jautājumu izpildi. 

2. 
Nostiprināt pārskatīto preventīvās uzraudzības mehānismu praktisko piemērošanu, kā 

arī meklēt arvien jaunus risinājumus uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai. 

3. 
Ar pārstāvju starpniecību piedalīties disciplinārlietu komisijas un eksaminācijas 

komisijas darbā. 

4. 
Īstenojot pārbaudes administratoru prakses vietās, pastiprinātu uzmanību veltīt 

maksātnespējas procesa izmaksu kontrolei. 

5. 

Sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām organizēt informatīvos 

pasākumus tiesiskā aizsardzības procesa popularizēšanai un kreditoru tiesību 

īstenošanas iespējām maksātnespējas procesos. 

6. Informēt sabiedrību par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību. 

7. 
Nodrošināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 pantā "Maksātnespējas 

procesa noteikumu pārkāpšana" noteikto administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu.  

8. 

Kontrolēt izlietojumu Maksātnespējas kontroles dienesta piešķirtajiem naudas 

līdzekļiem maksātnespējas procesa izdevumu segšanai un darbinieku prasījumu 

apmierināšanai un atgūt piešķirtos naudas līdzekļus. 

9. 

Savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu maksātnespējas procesā iesaistītajām 

personām par Maksātnespējas likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta 

noteikumu piemērošanas jautājumiem. 

10. Sniegt atbalstu Tieslietu ministrijai, pilnveidojot maksātnespējas tiesisko regulējumu. 

 


