
 

 

Pie administratīvās atbildības saucamās personas: 

- Maksātnespējas procesa administrators; 
- Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona; 
- Parādnieka pārstāvis; 
- Parādnieks (fiziskās personas maksātnespējas procesā); 
- Kreditors; 
- Citas personas, uz kurām attiecināmi maksātnespējas procesa  

noteikumos paredzētie pienākumi. 
 

Piemērojamais naudas sods: 70 līdz 700 euro apmērā + papildsods* 
*atņemot valdes loceklim vai parādnieka pārstāvim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās 

 

 
Praksē atsevišķos gadījumos maksātnespējas procesa administratori, pret kuriem tiek īstenota administratīvā 

pārkāpuma lietvedība, uztur viedokli par nepieļaujamību saukt pie administratīvās atbildības valsts amatpersonu saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 pantu, jo minētajā pantā šāds subjekts nav norādīts.  
 
Maksātnespējas administrācija vērš uzmanību, ka minētais fakts nenozīmē to, ka personas, kurām piešķirts valsts 
amatpersonas statuss, nevar tikt sauktas pie administratīvās atbildības kā vispārējais subjekts (fiziska persona) par 
pārkāpumiem, kuros atbildība paredzēta fiziskajai personai, vai gadījumos, ja atbildības subjekts normas sankcijā vispār 
nav norādīts. (Skatīt. Rīgas rajona tiesas 2016.gada 9.decembra spriedumu lietā Nr.133086716 5.lpp.) 
 

 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 panta 

subjekts – administrators kā valsts amatpersona 

 

 
Uzmanību! 

 
Administratora sertifikāta darbības izbeigšana, amata darbības apturēšana un atbrīvošana, atcelšana vai 
atstādināšana no amata neatbrīvo administratoru no atsevišķu pienākumu izpildes: 

 
- iesāktu darbību pabeigšanas, t.sk. dokumentu nodošanas arhīvā un pieteikuma iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā 

komersanta izslēgšanai no komercreģistra; 
- dokumentu nodošanas jaunajam administratoram (administratoru maiņas gadījumā); 
- sertifikāta darbības laikā likumā noteikto pienākumu izpildes, proti, sertifikāta darbības laikā neiesniegto dokumentu 

un informācijas sniegšanas Maksātnespējas administrācijai; 
- citu ar maksātnespējas procesa nepārtrauktību vai procesa izbeigšanu saistītu darbību veikšanas. 

 
Pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības par maksātnespējas procesa kavēšanu:  

 
- Krimināllikuma 215.panta pirmā daļa: “Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai, kreditoru sapulcei vai citām 

likumā paredzētajām institūcijām vai personām, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem 
kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to izdarījis administrators maksātnespējas procesā.” 

- Krimināllikuma 215.panta trešā daļa: “Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka (juridiskās 
personas maksātnespējas procesa subjekta) pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas 
procesā) rīcībā izpaužas kā apzināti nepatiesu ziņu sniegšana tiesai vai administratoram, darījumu nelikumīga 
veikšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana.”   
(Skat. Grozījumi Krimināllikumā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī) 

 
 

  

Subjekts administratīvā pārkāpuma 
lietā par maksātnespējas procesa vai 

tiesiskās aizsardzības procesa 
noteikumu pārkāpumu 


