
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta 

 2018. gada publiskais pārskats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA 

2019 

 

 

 



Maksātnespējas kontroles dienesta 2018. gada publiskais pārskats 

Rīgā 2019  2 

Saturs 

 
1.  PAMATINFORMĀCIJA _________________________________________________ 3 

1.1. Maksātnespējas kontroles dienesta  juridiskais statuss ___________________________ 3 

1.2. Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas un uzdevumi _______________________ 3 

1.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības virzieni un mērķi _____________________ 4 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi ___________________________________________ 4 

2. MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA FINANŠU RESURSI UN 

DARBĪBAS REZULTĀTI ___________________________________________________ 7 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums __________________________________ 7 

2.2. Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums ______________________ 9 

2.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības ___________________________________ 9 

2.4. Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtie pakalpojumi ________________________ 11 

3. MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA PERSONĀLS _______________ 13 

3.1. Personāla izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana__________________________ 15 

4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU ______________________________________ 16 

4.1. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi ____________________________ 16 

4.2. Sabiedrības vērtējums par Maksātnespējas kontroles dienesta darba kvalitāti ________ 17 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru ___________________________________________ 17 

4.4. Sadarbība ar Valsts policiju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju _______ 18 

5. 2019. GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI _____________________________________ 18 

  



Maksātnespējas kontroles dienesta 2018. gada publiskais pārskats 

Rīgā 2019  3 

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 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 757 "Maksātnespējas 

kontroles dienesta nolikums". 

 

1.2. Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas un uzdevumi  

 

Maksātnespējas kontroles dienests  īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa 

un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja 

maksātnespējas gadījumā un īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās 

aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta galvenās funkcijas2: 

1) veikt  administratoru uzraudzību; 

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

kad sūdzības par administratora lēmumiem izskatāmas tiesā, kurā ierosināta attiecīgā 

maksātnespējas procesa lieta; 

3) izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktajai kompetencei; 

4) izskatīt iesniegumus par maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu 

apmierināšanu; 

5) izskatīt  iesniegumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta un 

fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu; 

6) izskatīt  iesniegumus par Maksātnespējas likuma 118.1 pantā noteikto līdzekļu 

izmaksu; 

7) informēt sabiedrību par maksātnespējas politikas īstenošanas rezultātiem un 

maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem; 

8) organizēt administratora eksāmenu un administratora kvalifikācijas eksāmenu 

(turpmāk – kvalifikācijas eksāmens); 

9) iecelt amatā administratorus; 

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

amata darbību; 

11) Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos un apmērā veikt tiesiskās aizsardzības 

procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskatīt sūdzības par viņu rīcību; 

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

– Sistēma; 

                                                           

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

likuma [aplūkots 2019. gada 9. maijā]. 
2 Maksātnespējas likuma 174.1 panta 13., 14. un 15. punkts, kas noteic Maksātnespējas kontroles dienesta 

kompetenci izveidot, uzturēt un attīstīt Elektronisko maksātnespējas uzskaites 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/214590#p118.1
https://likumi.lv/ta/id/299699-grozijumi-maksatnespejas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/299699-grozijumi-maksatnespejas-likuma
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13) nodrošināt administratoru un citu normatīvajos aktos noteikto personu, kurām ir 

pienākums iesniegt ziņas Maksātnespējas kontroles dienestam, iesniegto dokumentu 

pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē Sistēmā saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību; 

14) nodrošināt maksātnespējas jomu regulējošajos  normatīvajos aktos noteikto ziņu 

pieejamību; 

15) veikt citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. 

Ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas spēkā stājās 2018. gada 1. jūlijā, 

Maksātnespējas kontroles dienestam uzlikts pienākums nodrošināt noteiktas informācijas par 

maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) un tiesiskās aizsardzības 

procesu uzraugošo personu (turpmāk – uzraugošā persona) darbības publiskošanu. 

Publicējamās informācijas apjoms noteikts Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta 

noteikumos Nr. 484 "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu 

noteikumi". Minēto grozījumu Maksātnespējas likumā mērķis ir veicināt kreditoru interešu 

aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā, sekmēt tiesiskās 

aizsardzības procesa īstenošanu, nodrošinot iespēju izvēlēties labāko uzraugošo personu, kā arī, 

lai informētu sabiedrību par Maksātnespējas kontroles dienesta darbības rezultātiem. 

 

1.3. Maksātnespējas kontroles dienesta darbības virzieni un mērķi 

 

Maksātnespējas kontroles dienestam ir šādi darbības virzieni un īstenotās budžeta 

apakšprogrammas: 

1. tabula 

Nr. p. k. Darbības virziens  Budžeta apakšprogrammas nosaukums 

1. Maksātnespējas procesa likumīgas 

un efektīvas gaitas nodrošināšana 

Maksātnespējas procesa pārvaldība 

2. Darbinieku interešu aizsardzība 

darba devēja maksātnespējas 

gadījumā 

Darbinieku prasījumu garantiju fonds 

3. Maksātnespējas procesa 

finansējuma nodrošināšana 

Maksātnespējas procesa izmaksas 

 

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi  

2. tabula 

1. 

Veikt administratoru uzraudzību, tajā skaitā, īstenot pārbaudes administratoru un 

uzraugošo personu prakses vietās vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās 

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

izskatīšanu. 

2. 

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

amata darbības, amata darbības apturēšana, atstādināšana no amata darbības 

veikšanas). 

3. 

Ar pārstāvju starpniecību piedalīties disciplinārlietu komisijas un eksaminācijas 

komisijas darbā, kā arī nodrošina minēto komisiju sekretariāta funkciju 

nodrošināšanu. 

4. 

Savas kompetences ietvaros sniegt atbalstu maksātnespējas procesā iesaistītajām 

personām par Maksātnespējas likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta 

noteikumu piemērošanas jautājumiem. 

5. 
Organizēt administratoru eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenus un nodrošināt 

administratoru iecelšanu amatā. 

6. 

Nodrošināt sabiedrības informēšanu par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību, 

publicējot informāciju Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē un izdodot 

informatīvos materiālus ar maksātnespējas procesu saistītiem jautājumiem. 
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7. Nodrošināt dalību kreditoru sapulcēs. 

8. 
Sniegt atbalstu Tieslietu ministrijai, pilnveidojot maksātnespējas jomas tiesisko 

regulējumu. 

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  2018. gadā 

veica šādas darbības: 

3. tabula 

1. 

Iesniedza tiesā 808 pieteikumus par administratoru atcelšanu no pienākumu 

pildīšanas tiesiskās aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos saistībā ar 

administratora sertifikāta darbības izbeigšanu, administratora atstādināšanu no 

amata darbības veikšanas, administratoram piemērotu drošības līdzekli – aizliegumu 

ieņemt konkrētu amatu un konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem. 

2. 
Ieteica tiesām 2913 administratora amata kandidātus konkrētos tiesiskās 

aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos. 

3. 

Izskatot sūdzības par administratoru rīcību maksātnespējas procesos, pieņēma 

109 lēmumus, no tiem 38 lēmumos administratoru rīcībā atzīti normatīvo aktu 

pārkāpumi. Savukārt, īstenojot administratoru uzraudzību, pieņemti 20 lēmumi, ar 

kuriem atzīti normatīvo aktu pārkāpumi, no tiem 12 lēmumos administratoriem 

uzlikts viens vai vairāki tiesiskie pienākumi. 

4. 

Maksātnespējas kontroles dienests pārskata periodā pieņēma 59 lēmumus par 

sertifikāta darbības izbeigšanu – 7 gadījumos administrators neieradās uz 

kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, 16 – administrators nenokārtoja kvalifikācijas 

eksāmenu, 15 – administrators nepieteicās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, 15 – 

administrators iesniedza iesniegumu par sertifikāta darbības izbeigšanu, 1 – 

administrators divas reizes tika atcelts no administratora pienākumu pildīšanas 

maksātnespējas procesā par normatīvo aktu pārkāpumiem, 2 – tika saņemts 

eksaminācijas komisijas atzinums par administratora neatbilstību prasībai par 

nevainojamu reputāciju, 1 – administrators nav izpildījis disciplinārlietu komisijas 

uzlikto disciplinārsodu, 1 – administrators notiesāts par tīša noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu, 1 – administratora nāve. 

5. 

Veica 63 pārbaudes administratoru prakses vietās, no kurām 20 plānotas, 39 – 

neplānotas un 4 – pēcpārbaudes. Veikto pārbaužu ietvaros pārbaudīts 81 process: 

55 – juridiskās personas maksātnespējas procesi, 21 – fiziskās personas 

maksātnespējas process un 5 – tiesiskās aizsardzības procesi. Pārbaužu rezultātā 

sagatavoti 8 pozitīvi atzinumi, 13 negatīvi atzinumi un 39 atzinumi ar iebildumiem. 

Rezultātā pieņemti 8 lēmumi par pārkāpumu konstatēšanu administratora rīcībā, kā 

arī iesniegti 8 pieteikumi tiesā par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas 

konkrētā procesā. 

6. 

Uzsāka 139 administratīvo pārkāpumu lietas par Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 166.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu un pieņēma 73 lēmumus 

par administratīvā soda uzlikšanu maksātnespējas procesā iesaistītajām personām ar 

kopējo piemēroto naudas soda summu 25 065 euro apmērā. 

7. 

Sedza administratoru atlīdzību 4 maksātnespējas procesos par kopējo summu 

1 613 euro (no Maksātnespējas kontroles dienestam šim mērķim piešķirtajiem 

līdzekļiem). Maksātnespējas kontroles dienests 10 gadījumos izmaksāja naudas 

līdzekļus 6 943 euro apmērā maksātnespējas procesa izmaksu segšanai gadījumos, 
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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 kopā atguva 62 euro. 

8. 

Nodrošinot juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas 

maksātnespējas procesa depozīta konta administrēšanu, Maksātnespējas kontroles 

dienests  izmaksāja vai ieskaitīja valsts budžetā depozītus 1 701 618 euro apmērā, 

tajā skaitā izmaksāja juridiskās personas maksātnespējas procesa depozītus 

maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam vai administratoram 537 393 euro 

apmērā, fizisko personu maksātnespējas procesa depozītus administratoram 1 025 

605 euro apmērā un valsts budžetā ieskaitīja 138 620 euro. 

9. 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināja 83 maksātnespējīgo  darba 

devēju 1 252 darbinieku prasījumus par kopējo summu 1 278 486 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 225 719 euro apmērā. 

10. Apmeklēja 112 kreditoru sapulces. 

11. Rīkoja sešus kvalifikācijas pilnveides pasākumus, tādējādi sniedzot 

administratoriem iespēju papildināt profesionālās zināšanas: 

1) 2018. gada 22. februārī tika organizēts kvalifikācijas pilnveides pasākums 

"Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā" četru akadēmisko 

stundu apmērā. To apmeklēja 27 administratori; 

2) 2018. gada 29. martā– kvalifikācijas pilnveides pasākums "Tiesu prakse fiziskās 

personas maksātnespējas procesa lietās" četru akadēmisko stundu apmērā. To 

apmeklēja 47 administratori;  

3) 2018. gada 25. aprīlī – kvalifikācijas pilnveides pasākums "Administratora 

atbildības veidi" piecu akadēmisko stundu apmērā. To apmeklēja 22 administratori; 

4) 2018. gada 30. oktobrī – kvalifikācijas pilnveides pasākums "Fizisko personu 

datu aizsardzība, administrējot maksātnespējas procesu" četru akadēmisko stundu 

apmērā. To apmeklēja 33 administratori;  

5) 2018. gada 26. novembrī – kvalifikācijas pilnveides pasākums "Līgumu izpilde 

un izbeigšanās maksātnespējas procesā" četru akadēmisko stundu apmērā. To 

apmeklēja 33 administratori;  

6) 2018. gada 18. decembrī – kvalifikācijas pilnveides pasākums "Tiesu prakse ar 

maksātnespējas procesu saistītās lietās 2015. – 2018. gads) četru akadēmisko stundu 

apmērā. To apmeklēja 43 administratori. 

12. Organizēja vienu administratora eksāmenu, kas norisinājās 2018. gada 3., 9., 10. un 

11. aprīlī. Minēto eksāmenu kārtoja 26 personas, no kurām astoņas ar 

Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu tika ieceltas administratora 

amatā. 

Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests 2018. gadā organizēja trīs 

kvalifikācijas eksāmenus – 2018. gada 14. februārī, 2018. gada 6. jūnijā un 

2018. gada 12. septembrī. Minētos kvalifikācijas eksāmenus 

kārtoja118 administratori, no kuriem 102 kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja un ar 

Maksātnespējas kontroles dienesta direktora rīkojumu tika iecelti administratora 

amatā. Savukārt 16 administratori kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja, līdz ar to 

zaudēja tiesības pildīt administratora pienākumus. Attiecībā uz minētajiem 

administratoriem tika pieņemts lēmuma par sertifikāta darbības izbeigšanu. 

13. Lai nodrošinātu Maksātnespējas likumā noteikto prasību izpildi un pilnveidotu 

maksātnespējas jomas tiesisko regulējumu Maksātnespējas kontroles dienests 

pārskata periodā: 

1) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā kārto 

maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas 
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maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu". Minētie noteikumi 

pieņemti 2018. gada 12. decembrī (prot. Nr. 60 78. §) un spēkā stājās 2019. gada 

1. janvārī; 

2) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par uzņēmējdarbības 

riska valsts nodevu 2019. gadā". Minētie noteikumi pieņemti 2018. gada 

13. novembrī (prot. Nr. 52 29. §) un spēkā stājās 2019. gada 1. janvārī; 

3) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Elektroniskās maksātnespējas 

uzskaites sistēmas noteikumi". Minētie noteikumi pieņemti 2018. gada 4. decembrī 

(prot. Nr. 58 28. §) un spēkā stājās 2018. gada 20. decembrī; 

4) izstrādāja noteikumu projektu "Maksātnespējas kontroles dienesta nolikums". 

Minētie noteikumi pieņemti 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 23. §) un spēkā 

stājās 2018. gada 7. decembrī;  

5) izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas kontroles 

dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi". Minētie noteikumi pieņemti 

2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 44. §) un spēkā stājās 2018. gada 10. augustā.  

14. Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests turpināja īstenot starptautisko 

sadarbību, ar pārstāvju starpniecību piedaloties starptautiskās maksātnespējas jomai 

veltītās konferencēs.  

Maksātnespējas kontroles dienesta direktore I. Šteina no 2018. gada 29. aprīļa līdz 

2018. gada 1. maijam piedalījās INSOL International ikgadējā konferencē, kas 

norisinājās Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs. 

Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji no 2018. gada 22. maija līdz 2018. gada 

26. maijam piedalījās uzņēmējdarbības atjaunošanas profesionāļu asociācijas 

ikgadējā konferencē, kas norisinājās Vilamourā, Portugālē. 

2018. gada 7. un 8. maijā Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvji piedalījās 

Advokātu asociācijas (International Bar Association) ikgadējā maksātnespējas un 

restrukturizācijas konferencē, kas norisinājās Amsterdamā, Nīderlandē. Konferencē 

nozaru profesionāļi un eksperti konferences dalībniekiem sniedza informāciju un 

zināšanas, kā arī dalījās ar starptautisku pieredzi par līdzekļiem, kā savlaicīgi 

konstatēt maksātnespējas pazīmes un novērtēt un paredzēt tehnoloģiju ietekmi uz 

parādu pārstrukturēšanu. 

Tāpat pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests organizēja starptautisko 

konferenci "Tiesiskās aizsardzības process – aplūkojot veidus, kā var restrukturēt 

parādus" (Legal Protection Proceedings – Exploring Approaches to Debt 

Restructuring), kas norisinājās 2018. gada 26. un 27. septembrī Rīgā. Konferences 

mērķis bija aplūkot tiesiskās aizsardzības procesu ne tikai no tiesiskā, bet arī 

ekonomiskā aspekta. Konferencē piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, 

Ekonomikas ministrijas, Latvijas Bankas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, 

Starptautiskā Valūtas fonda. Maksātnespējas kontroles dienests konferences ietvaros 

uzņēma ārvalstu viesus no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Polijas un Somijas. 

 

2. Maksātnespējas kontroles dienesta finanšu resursi un darbības rezultāti  
 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums  

    4. tabula 

Nr. p.k. Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā (izpilde-

pēc naudas 

plūsmas) 

euro  

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

(plāns ar 

izmaiņām) 

euro 

izpilde 

(pēc 

naudas 

plūsmas) 

euro 

Kopsavilkums 
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1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
4 016 720 3 730 847 3 850 646 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
728 767 1 779 549 1 779 549 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
3 287 953 1 951 298 2 071 097 

2. Izdevumi (kopā) 2 591 105 3 552 424 3 062 452 

2.1. Uzturēšanas izdevumi 2 585 543 3 504 974 3 015 047 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 829 764 2 506 490 2 281 516 

2.1.1.1. Atlīdzība 1 052 956 1 413 415 1 402 841 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 776 808 1 093 075 878 675 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
755 779 998 484 733 531 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 5 562 47 450 47 405 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.03.00 "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 239 276 1 824 985 1 815 302 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 728 767 1 779 549 1 779 549 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
510 509 45 436 35 753 

2. Izdevumi (kopā) 1 253 034 1 829 574 1 775 410 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  1 247 472 1 782 124 1 728 005 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 1 247 472 1 782 124 1 728 005 

2.1.1.1. Atlīdzība 1 052 956 1 413 415 1 402 841 

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi  194 516 368 709 325 164 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
0 0 0 

2.2. Izdevumu kapitālieguldījumiem 5 562 47 450 47 405 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
2 776 386 1 904 862 2 035 282 

1.1. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 0 0 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
2 776 386 1 904 862 2 035 282 

2. Izdevumi (kopā) 1 328 291 1 701 724 1 278 486 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  1 328 291 1 701 724 1 278 486 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 582 292 724 366 553 511 

2.1.1.1. Atlīdzība 0 0  

2.1.1.2. Preces un pakalpojumi 582 292 724 366 553 511 

2.1.2 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
745 999 977 358 724 975 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" 

1. 

Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
1 058 1 000  62 
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1.1. Dotācijas 0 0 0 

1.2. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
1 058 1 000 62 

2. Izdevumi (kopā) 9 780 21 126 8 556 

2.1. Uzturēšanas izdevumi  9 780 21 126 8 556 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 0 0 0 

2.1.1.1. Atlīdzība 0 0 0 

2.1.2. 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti 
9 780 21 126 8 556 

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 dienesta 2018. gada budžetu noteica likums "Par valsts budžetu 

2018. gadam". Likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" Maksātnespējas kontroles dienestam 

resursi izdevumu segšanai tika piešķirti no: 

1) dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem; 

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

pakalpojumiem).  

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantijas fonds" 

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

Maksātnespējas kontroles dienests  apmierina darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu 

garantiju fonda līdzekļiem. 

2018. gadā no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir apmierināti darbinieku prasījumi 

1 278 486 euro apmērā. No kopējās darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās summas 

naudas līdzekļi 720 246 euro apmērā pārskaitīti uz maksātnespējīgā darba devēja darbinieku 

kontiem,  arī administratora atlīdzībai par 739 darbiniekiem, kuriem segti darbinieku prasījumi 

no darbinieku prasījumu garantiju fonda (6,40 euro par katru darbinieku) 4 729 euro apmērā, 

bet naudas līdzekļi 553 511 euro apmērā pārskaitīti attiecīgajiem valsts budžeta kontiem. 

Maksātnespējas procesa gaitā administratori atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši 

naudas līdzekļus 225 719 euro apmērā. Darbinieku prasījumu garantiju fonda izpilde 

2018. gadā bija 75 % no 2018. gadā plānotā (kopējā plānotā izdevumu summa ir 

1 701 724 euro). 2018. gadā apmierināti 1 252 darbinieku prasījumi. 

 

Pamatbudžeta apakšprogramma 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas" 

2018. gadā izdevumi maksātnespējas procesa izmaksu segšanai maksātnespējīgos 

uzņēmumos bija plānoti 21 126 euro apmērā. 2018. gada izpilde bija 8 556 euro, kas ir 40 % 

no plānotajiem izdevumiem. No 2018. gada maksātnespējas procesa faktiskajām izmaksām 

segta: 

1) administratora atlīdzība 4 uzņēmumos 1 613 euro apmērā; 

2) desmit gadījumos Maksātnespējas kontroles dienests  izmaksāja naudas līdzekļus 6 

943 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 
 

Maksātnespējas kontroles dienests  pārskata periodā īstenoja šādus pasākumus: 
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1) maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgas un efektīvas gaitas 

nodrošināšana; 

2) darbinieku interešu aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā; 

3) maksātnespējas procesa finansējuma nodrošināšana. 

5. tabula 

Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa likumīgas un efektīvas gaitas 

nodrošināšana 

Nr.p.k. Rādītāja nosaukums Rādītājs 

1. 
Maksātnespējas procesa ilgums juridiskās personas maksātnespējas 

procesos (mēnešos) 
19,2 3 

2. Administratoru kandidātu ieteikšana tiesām 2913 

3. Maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu skaits  1924 4 

4. 
Administratoru uzraudzības ietvaros pieņemto lēmumu uz 

iesnieguma pamata skaits  
4 

5. 
Sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemto lēmumu, kuros atzīti 

normatīvo aktu pārkāpumi skaits 
38 

6. 
Pārbaužu veikšanas administratora prakses vietā pieņemto lēmumu 

par pārkāpuma atzīšanu skaits 
8 

7. 
Administratoru uzraudzības ietvaros veikto pārbaužu, pamatojoties 

uz iesniegumiem un sūdzībām, skaits 
5 

8. Uzsākto administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits 139 

9. 
Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu maksātnespējas procesā 

iesaistītajām personām skaits 
73 

10. Kopējais atgūto naudas līdzekļu apmērs  225 719 

11. 
Maksātnespējas kontroles dienesta rīkoto kvalifikācijas pilnveides 

pasākumu skaits  
6 

12. 
Organizēto administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu 

skaits 
4 

13. 
Dalība starptautiskajās konferencēs/semināros/komisijās/darba 

grupās maksātnespējas jomā  
3 

14. Izbeigto sertifikātu skaits  59 

Darbinieku interešu aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā 

15. No darbinieku prasījumu garantiju fonda apmierināto darbinieku 

skaits 
1 252 

Maksātnespējas procesa finansējuma nodrošināšana 

16. Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits 4 

17. Administratoru atlīdzības apmērs, minimālo mēnešalgu skaits 0,6 5 

                                                           

3 Rādītājā tika ņemti vērā 2018. gadā pabeigtie juridisko personu maksātnespējas procesi, kas pasludināti sākot ar 

2010. gada 1. novembri, kuros Sistēmā iesniegti administratora noslēguma darbības pārskati. 
4 Tiek skaitīti visi ierosinātie maksātnespējas procesi (tajā skaitā arī tiesiskās aizsardzības procesi), sākot ar 2018. 

gada 1. janvāri. 
5 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 
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18. Maksātnespējas procesa izdevumu segšana, komersantu skaits 0 

19. Sedzamo izmaksu apmērs vienam komersantam, euro 0 

 

2.4. Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtie pakalpojumi   
Publisko pakalpojumu veidus un to izcenojumus noteic Ministru kabineta 2017. gada 

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

samaksas kārtība". Atbilstoši minētajiem noteikumiem Maksātnespējas kontroles dienests 

sniedz šādus maksas pakalpojumus:  

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

2) administratora pretendenta eksāmens – 185 euro;  

3) kvalifikācijas eksāmens – 150 euro; 

4) amata apliecības izdošana (dublikāta izdošana) – 7 euro. 

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests organizēja: 

1) sešus kvalifikācijas (pilnveides) pasākumus kopā 27 akadēmisko stundu apjomā; 

2) vienu administratora eksāmenu, kuru kārtoja 26 personas;  

3) trīs kvalifikācijas eksāmenus, kurus kopā kārtoja 118 administratori;  

4) sagatavoja 76 administratora amata apliecības. 

Papildus iepriekš minētajiem maksas pakalpojumiem, Maksātnespējas kontroles dienests  

sniedz šādus bezmaksas publiskos pakalpojumus (informācija par sniegtajiem pakalpojumiem 

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

1) "Iesniegums Maksātnespējas kontroles dienestam ar maksātnespēju saistītos 

jautājumos"; 

2) "Juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksa"; 

3) "Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšana" (maksātnespējas 

procesiem, kuri uzsākti līdz 31.12.2007.); 

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

procesiem, kuri uzsākti no 01.01.2008.);  

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

6) "Kvalifikācijas pilnveides pasākumi maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības 

procesa jautājumos maksātnespējas procesa administratoriem un citām personām". 

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

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

turētājam jāuzskaita vismaz šādi izpildes rādītāji:  

1) pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits konkrētam pakalpojumam;  

2) katram konkrētam pakalpojuma pieteikumam izmantotais kanāls;  

3) pakalpojuma izpildes kavējumu skaits konkrētam pakalpojumam; 4) sūdzību skaits par 

konkrēto pakalpojumu. 

Maksātnespējas kontroles dienesta sniegtie valsts pārvaldes pakalpojumi, kas publicējami 

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

adrese) ir šādi: 

6. tabula 

Nr.p.k. Pakalpojuma 

nosaukums 

Pieteikto 

pakalpojumu 

skaits 

Pieteikumam 

izmantotais 

kanāls 

Pakalpojumu 

izpildes 

kavējumi 

Sūdzību 

skaits  

                                                           

regulējumā noteiktajām prasībām, notikusi administratoru maiņa un administrators ir tiesīgs saņemt tikai pusi no 

normatīvajā regulējumā noteiktās atlīdzības u.c.). 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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1. 

Iesniegums 

Maksātnespējas 

kontroles 

dienestam ar 

maksātnespēju 

saistītos jautājumos 

 

 

150 

klātiene – 1 

pasts – 13 

e-pasts– 131 

latvija.lv – 0 

e-adrese – 5 

0 0 

 

2. 

Juridiskās un 

fiziskās personas 

maksātnespējas 

procesa depozīta 

izmaksa 

2029 klātiene – 27 

pasts –82 

e-pasts – 1904 

latvija.lv –0 

e-adrese – 16 

0 0 

 

3. 

Maksātnespējas 

procesa 

administrācijas 

izmaksu segšana 

(maksātnespējas 

procesiem, kuri 

uzsākti līdz 

31.12.2007.) 

0 0 0 0 

 

4. 

Juridiskās personas 

maksātnespējas 

procesa izmaksu 

segšana 

(maksātnespējas 

procesiem, kuri 

uzsākti no 

01.01.2008.) 

386 klātiene – 1 

pasts – 1 

e-pasts – 36 

latvija.lv –0 

e-adrese – 0 

0 0 

 

5. 

Sūdzības 

izskatīšana par 

maksātnespējas 

procesa 

administratora 

darbību 

128 klātiene – 22 

pasts – 72 

e-pasts – 27 

latvija.lv – 0 

e-adrese – 7 

0 0 

 

6. 

Kvalifikācijas 

pilnveides 

pasākumi 

maksātnespējas 

procesa un tiesiskās 

aizsardzības 

procesa jautājumos 

maksātnespējas 

procesa 

administratoriem 

un citām personām 

216 1) klātiene 0; 

2) pasts 0; 

3) e-pasts 216; 

4) e-adrese 0 

0 0 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Tai skaitā iesniegumi maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanai no darbinieku prasījumu 

garantiju fonda līdzekļiem. 
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Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā  

7. tabula 

1. Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietne  

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

Informācijas ievietošana tīmekļa vietnē tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta 

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

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

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē tika nodrošināta 

informācija par iestādi un tās darbības rezultātiem, administrēšanai vakantajiem 

maksātnespējas subjektiem un administratora amata kandidātiem konkrētā procesā, 

darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība to darba devēju maksātnespējas gadījumā, 

informācija par aktualitātēm maksātnespējas jomā. Tīmekļa vietnē nodrošināta iespēja 

iepazīties ar aktuālajiem tiesību aktiem un dokumentiem maksātnespējas jomā. Tīmekļa 

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

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē nodrošināta iespēja uzdot ar 

maksātnespējas jomu saistītus un citus Maksātnespējas kontroles dienesta kompetencē esošus 

jautājumus. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā "Aktuālie darbinieku 

prasījumi" pieejama gan vispārēja informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu no 

darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, gan arī aktuālais Maksātnespējas kontroles 

dienestā saņemto un izskatāmo iesniegumu darbinieku prasījumu apmierināšanai saraksts. 

Tāpat Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļa vietnē informē par plānotajiem 

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

informāciju par plānotajiem kvalifikācijas pilnveides pasākumiem, administratora 

eksāmeniem un kvalifikācijas eksāmeniem. 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes sadaļā "Publikācijas un statistika" 

iespējams iepazīties ar dienesta sagatavotajiem informatīvajiem materiāliem, prezentācijām, 

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

kontroles dienesta sniegtie skaidrojumi un atziņas par maksātnespējas jomu regulējošo  

normu interpretāciju. Papildus norādāms, ka Maksātnespējas kontroles dienests piedalās 

projektā "Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma". Paredzams, ka līdz 

2021. gada 4. janvārim projekta ietvaros tiks izveidota jauna Maksātnespējas kontroles 

dienesta tīmekļa vietne ar mūsdienīgām tehniskajām iespējām un daudz lielāku informatīvo 

kapacitāti. 

2. 
Atklātības nodrošināšana par maksātnespējas procesa administratoru 

darbības uzraudzību tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā 

Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē sadaļā "Aktualitātes" tiek sniegta 

informācija par veiktajām darbībām administratoru un uzraugošo personu uzraudzības jomā, 

kā arī plānotajiem kvalifikācijas pilnveides un informatīvajiem pasākumiem, administratora 

eksāmeniem, kvalifikācijas eksāmeniem un to rezultātiem. 

 

3. Maksātnespējas kontroles dienesta personāls  
 

Maksātnespējas kontroles dienestam 2018. gadā kapacitātes stiprināšanai tika piešķirtas 

astoņas jaunas amata vietas. Maksātnespējas kontroles dienestā 2018. gadā notika 

reorganizācija – tika likvidēta viena lietveža amata vieta un izveidota sabiedrisko attiecību 

vadītāja amata vieta, likvidēts viens jurista palīga amats un viena jaunākā juriskonsulta amata 

vieta, izveidotas desmit jaunas juriskonsulta amata vietas. 2018. gadā Maksātnespējas kontroles 

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

 

 

http://www.mkd.gov.lv/
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Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku iedalījums pēc dzimuma  

8. tabula 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbināto vecuma struktūra (%) 

 

 
 

 

Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku mainības situācijas 

raksturojums     

              9. tabula                                                                                                                     

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

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

Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku iedalījums pēc izglītības 

10. tabula 

5%

34%

18%

16%

18%

9%

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

Rādītājs 
2018 gadā 

Skaits 

Faktiski strādājošo iedalījums pēc dzimuma (uz gada beigām) 55 

t.sk. sievietes 44 

t.sk. vīrieši 11 

Rādītājs 
Darbinieku un 

ierēdņu skaits 

Faktiskais vidējais nodarbināto skaits 2018. gadā: 

t.sk. ierēdņi 

t.sk. darbinieki 

53 

46 

7 

Personu, ar kurām uzsāktas darba tiesiskās vai valsts civildienesta 

attiecības, skaits 
17 

Personu, ar kurām izbeigtas darba tiesiskās vai valsts civildienesta 

attiecības, skaits 
13 

Personāla rotācijas koeficients *  0,6 

Personāla atjaunošanās koeficients ** 0,32 

Izglītība 
Darbinieku un 

ierēdņu skaits 

Augstākā izglītība 

t.sk. maģistra grāds 

t.sk. iegūst maģistra grādu 

51 

43 

1 
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3.1. 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 

2018. gadā apmeklēja vairāk kā viens Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātais:  

11. tabula 

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

nosaukums  

Maksātnespējas kontroles 

dienesta nodarbināto, kas 

apmeklēja kursu 

(kvalifikācijas pilnveides 

pasākumu), skaits 

1. Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie 

tiesību principi 

3 

2. Administratīvā procesa aktuālie jautājumi 2 

3. Administratora atbildības veidi 2 

4. Aktuālās uzskaites un finanšu pārvaldības 

problēmas un to risinājumi 

3 

5. Dokumentu izstrādāšana un noformēšanas 

juridiskie aspekti 

2 

6. Efektīvs vadītājs valsts pārvaldē 4 

7. Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 

3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu 

profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē 

mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" 

ietvaros "Efektīvas uzraudzības princips 

"Konsultē vispirms" 

2 

8. Fizisko personu datu aizsardzība, administrējot 

maksātnespējas procesu 

3 

9. Grāmatvedības uzskaites izmaiņas publiskā 

sektora iestādēm no 01.01.2019. 

3 

10. Horizon datu apstrāde elektroniskās 

inventarizācijas ietvaros 

9 

11. Informatīvs pasākums par veiktajām pārbaudēm 

administratora prakses vietā un aktuālajām 

sūdzībām par administratoru rīcību 

26 

12. Institūciju iekšējie pasākumi korupcijas risku 

novēršanai 

2 

13. Kā nodokļu reforma ietekmēja 2018.gada darba 

samaksu un nodokļus no tās. Būtiskie grozījumi 

valsts sociālās apdrošināšanas jomā 

2 

14. Konsultē vispirms 6 

15. Korupcijas novēršana 2 

16. Labākā prakse audita veikšanā 3 

17. Laika menedžments 2 

18. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 6 

19. Līgumu izpilde un izbeigšanās maksātnespējas 

procesā 

20 

20. Par tiesu praksi fiziskās personas maksātnespējas 

procesa lietās 

2 

Vidējā (vidējā speciālā) izglītība  

t.sk. iegūst augstāko izglītību 

5 

1 
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21. Pārrobežu maksātnespējas procesi Eiropas 

Savienībā 

3 

22. Personīgās efektivitātes psiholoģija 10 

23. Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas 

aspekti kontrolējošo iestāžu darbā 

13 

24. Senāta Administratīvo lietu departamenta 

2018.gada judikatūra 

5 

25. Tiesiskā regulējuma piemērošana kontrolējošās 

iestādēs "Pamatkurss" 

2 

26. Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana 3 

27. Tiesu prakse ar maksātnespējas procesu saistītās 

lietās (2015.-2018.gads) 

2 

28. Tiesu runa 28 

29. Vadītāju pašattīstības un veselības veicināšana 2 

30. Valsts pārvaldes darbība tiesiskā valstī 10 

31. Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie 

tiesību principi 

20 

32. Administratīvā procesa aktuālie jautājumi 2 

33. Administratora atbildības veidi 4 

 

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 tīmekļa vietnes sadaļā 

"Publikācijas" publicēti šādi informatīvie materiāli: 

1) "Subjekts administratīvā pārkāpuma lietā par maksātnespējas procesa vai tiesiskās 

aizsardzības noteikumu pārkāpumu"7; 

2) "Parādnieks un parādnieka pārstāvis administratīvā pārkāpuma lietā"8; 

3) "Noilgums administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanai"9; 

4) "Fiziskās personas maksātnespējas procesa ierosināšana, ja parādnieks pašlaik dzīvo 

ārvalstīs (ES)"10; 

5) " Fiziskās personas maksātnespējas procesa ierosināšana"11; 

6) "Fiziskās personas maksātnespējas procesa norise"12; 

7) "Ieteikumi aktīvai kreditoru dalībai maksātnespējas procesā"13; 

8) "Ja darba devējs nemaksā darba samaksu vai citus no darba tiesiskajām attiecībām 

izrietošus maksājumus"14; 

9) "Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas"15.  

                                                           

7 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_86.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā].  
8 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_85.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā].  
9 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_80.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā]. 
10 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_98.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā]. 
11 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_97.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā].  
12 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_96.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā].  
13 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_87.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā]. 
14 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_101.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā]. 
15 Pieejams: http://mkd.gov.lv/faili/pub_100.pdf. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā].  

http://mkd.gov.lv/faili/pub_86.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_85.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_80.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_98.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_97.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_96.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_87.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_101.pdf
http://mkd.gov.lv/faili/pub_100.pdf
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Papildu minētajam pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļa 

vietnē un Twitter kontā skaidroja dažādus mītus par Maksātnespējas kontroles dienestu un tā 

kompetenci.16 

Tāpat pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests organizēja divus informatīvos 

pasākumus – par Maksātnespējas kontroles dienesta veiktajām pārbaudēm administratoru 

prakses vietās un par amata pienākumu pildīšanu 2018. gadā amatā ieceltajiem 

administratoriem. Tika sagatavoti un nosūtīti paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem, atspoguļojot 

nozīmīgus notikumus Maksātnespējas kontroles dienesta darbībā. 

Pārskata periodā tika nodrošināta sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem. 2018. gada 4. jūlijā 

portālā "Latvijas Vēstnesis" tika publicēta intervija ar Maksātnespējas kontroles dienesta 

direktori Inesi Šteinu. Sadarbībā ar izdevumu "Jurista Vārds" tika sagatavota un izdevuma 

sadaļā "Juridiskā darba tirgus" 2018. gada decembrī publicēta informācija par darba iespējām 

Maksātnespējas kontroles dienestā. Ar portālu "Latvijas Vēstnesis" tika turpināta uzsāktā 

sadarbība, vienojoties par maksātnespējas jautājumiem veltītas publikācijas un video sižeta 

sagatavošanu un publiskošanu 2019. gadā. 

 

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. 

Maksātnespējas kontroles dienests apkopo atsauksmes par organizētajiem kvalifikācijas 

pilnveides pasākumiem. Lai apzinātu 2018. 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 2018. gadā organizētajiem 

kvalifikācijas pilnveides pasākumiem Maksātnespējas kontroles dienests  kopā saņēma 97 

novērtējuma anketas. Maksātnespējas kontroles dienesta rīkoto kvalifikācijas pilnveides 

pasākumu kopējais vērtējums 10 ballu sistēmā bija vidēji astoņas balles. 

Papildus norādāms, ka izvērtējumā par principa "Konsultē vispirms" ieviešanu 

Maksātnespējas kontroles dienestā saņemti vairāki ieteikumi iestādes darba uzlabošanā un 

komunikācijā ar sabiedrību. 

 

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" izstrādē, pārskata periodā ar 

nevalstiskajām organizācijām tika aplūkota Pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpilde. 

2018. gadā tika plānota un nodrošināta sabiedrības informēšana, sadarbojoties ar 

sociālajiem un sadarbības partneriem par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar maksātnespējas 

procesiem, kreditoru interešu aktīvu aizsardzību un tiesiskās aizsardzības procesiem.  

 

 

 

 

                                                           

16 Pieejams Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnes sadaļas "Publikācijas un statistika" apakšsadaļā 

"Publikācijas" http://mkd.gov.lv/lv/publ_stat/publikacijas/. [aplūkots 2019. gada 1. jūnijā]. 

http://mkd.gov.lv/lv/publ_stat/publikacijas/
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4.4. Sadarbība ar Valsts policiju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju 
 

Veicinot Maksātnespējas kontroles dienesta un Valsts policijas, sadarbību 

maksātnespējas jomā, Maksātnespējas kontroles dienests 2018. gadā rīkoja apmācības Valsts 

policijas amatpersonām. Apmācības sastāvēja no divām daļām: pirmās (teorētiskās) daļas – 

"Maksātnespējas procesa tiesiskais regulējums un aktualitātes" un otrās (praktiskās) daļas.  

Pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests, nodrošinot administratoru rīcības un 

maksātnespējas procesa norises likumības kontroli un uzraudzību, kā arī atbilstoši 

Kriminālprocesa likuma 387. panta pirmajai daļai, Valsts policijai nosūtīja 

septiņus iesniegumus ar lūgumu izvērtēt administratora rīcības atbilstību Krimināllikumam. 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ir nosūtīti trīs iesniegumi ar lūgumu izvērtēt 

administratora rīcību, savukārt, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam 

ir nosūtīti četri iesniegumi. 

Tāpat atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 238.1 panta pirmajai daļai 

pārskata periodā Maksātnespējas kontroles dienests Valsts policijai pārsūtīja piecus 

iesniegumus ar informāciju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Vienlaikus 

saistībā ar administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu Maksātnespējas kontroles dienests 

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

pārkāpumu lietu izskatīšanu un taisnīga soda piemērošanu. 

 

5. 2019. gadā plānotie pasākumi 
 

Maksātnespējas kontroles dienests  2019. gadā turpina darbu, nodrošinot Maksātnespējas 

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

izpildi.  

Maksātnespējas kontroles dienests 2019. gadam izvirzījis šādus mērķus: 

12. tabula  

1. Nodrošināt kvalitatīvu ar administratora amata darbību saistīto jautājumu izlemšanu. 

2. 

Nepārtraukti paaugstināt uzraudzības pasākumu efektivitāti, turpinot īstenot 

Pamatnostādnēs noteikto virzienu – administratoru profesijā strādā augsti kvalificēti 

profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām 

īpašībām.  

3. Turpināt pilnveidot Sistēmu. 

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

tiesībsargājošām iestādēm, sekmējot efektīvāku funkciju izpildi. 

5. 

Sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām veikt informatīvos 

pasākumus tiesiskās aizsardzības procesa popularizēšanai, tādējādi sekmējot 

Pamatnostādnēs nosprausto mērķi – uzņēmēji izmanto tiesiskās aizsardzības procesa 

piedāvātos risinājumus savas maksātspējas atjaunošanai. 

6. 

Sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām veikt informatīvos 

pasākumus par kreditoru tiesību īstenošanas iespējām maksātnespējas procesos, 

tādējādi sekmējot maksātnespējas procesa efektivitātes paaugstināšanu, kreditoriem 

aktīvāk iesaistoties maksātnespējas procesa norisē. 

7. Plašāk informēt sabiedrību par Maksātnespējas kontroles dienesta darbību. 

 


