
administrators izdevis prokūru citam administratoram rīkoties
parādnieka vārdā un pārstāvēt parādnieku attiecībās ar trešajā
personām, nepastāvot objektīviem apstākļiem prokūras izdošanai

uzraugošās personas rīcībā nav informācijas par parādnieka
saimniecisko darbību un veiktajiem norēķiniem (tostarp, norēķinu
konta pārskati), kā arī uzraugošā persona nepieprasa, un
parādnieks pats nesniedz, ziņas par tiesiskā aizsardzības procesa
(TAP) norisi, tādējādi uzraugošā persona neveic efektīvu
parādnieka TAP uzraudzību

uzraugošā persona nereģistrē parādnieka TAP lietā esošos
dokumentus Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā
(EMUS) un nelieto EMUS.
  
administratora atlīdzība aprēķināta no summas, kas nesakrīt ar
izmaksu sarakstā norādītajām vērtībām, kā rezultātā nav iespējams
gūt apstiprinājumu tam, ka izmaksu sarakstā norādītā atlīdzība ir
aprēķināta no iegūtajiem naudas līdzekļiem, kas paredzēti izmaksai
kreditoriem
 
administrators nav veicis pilnīgu parādnieka dokumentu
apzināšanu un nav izvērtējis parādnieka veiktos darījumus, kā arī
nav veicis pienācīgas darbības parādnieka debitoru
parādu atgūšanai

administrators nav sniedzis tiesībaizsardzības institūcijām ziņas un
materiālus par parādnieka maksātnespējas procesā
atklātajiem faktiem, kuri var būt par pamatu kriminālprocesa
uzsākšanai, tajā skaitā, par iespējamu parādnieka novešanu līdz
maksātnespējai

2020. gada 2. ceturksnī saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību
valstī, Maksātnespējas kontroles dienests neveica klātienes
pārbaudes administratoru un uzraugošo personu prakses vietās. 
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2020. gada otrajā ceturksnī 
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2 - pozitīvi

tostarp viens no 2019. gada pārbaudēm
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2 - negatīvi

5 - ar iebildumiem

3 - no tiem nav būtiski ietekmējuši
procesa likumīgu un efektīvu norisi

2 - no tiem ir būtiski
ietekmējuši 

tostarp viens no 2019. gada pārbaudēm

TIESĀ IESNIEGTI PIETEIKUMITIESĀ IESNIEGTI PIETEIKUMI

2
ar lūgumu izvērtēt, vai nav pamats tiesiskās
aizsardzības procesa uzraugošās personas
atcelšanai no tiesiskās aizsardzības procesa

pēc tiesas iniciatīvas 

1 - pieteikums noraidīts

1 - pieteikums apmierināts

Maksātnespējas kontroles dienests


