24.03.2016.

Izmaiņas un turpmākie pilnveidojumi
maksātnespējas jomas sakārtošanā.

23.03.2016.

Būtiskākās izmaiņas

 Izveidots viens administratoru pretendentu
saraksts, tādējādi tika novērsta iespēja
administratoriem,
apvienojoties
grupās,
vienlaikus izstāties no rindas, tādējādi to
«apejot».
 Pārejot no TAP uz maksātnespējas procesu, tiek
nomainīts
maksātnespējas
procesa
administrators.
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Būtiskākās izmaiņas

 Radītas tiesības apelācijas instancē pārsūdzēt
līdz šim nepārsūdzamus nolēmumus.
 Papildināts
regulējums,
kas
noteic
ierobežojumus administratoru pienākumu
pildīšanai interešu konflikta situācijā.
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Būtiskākās izmaiņas

 Administratoram TAP ietvaros ir pienākums
norādīt tiesai uz pirmsšķietami (prima facie)
nepamatotiem kreditoru prasījumiem, tādējādi
tiek mazināta krāpniecisku darījumu ietekme
uz TAP.
 Novērsta
situācija
kad
„ieinteresētas
personas” var ietekmēt kreditoru balsu skaitu
TAP.
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Būtiskākās izmaiņas

 E-izsoles maksātnespējas procesā no 2016.gada
1.janvāra. Papildus risinājumi Maksātnespējas
likumā izsoļu reiderisma novēršanai.
 Kopš 2015.gada 1.janvāra Maksātnespējas
administrācijai
nodota
administratīvās
sodīšanas funkciju maksātnespējas jautājumos.
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Turpmākie pilnveidojumi

Šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie politikas plānošanas
dokumenta - pamatnostādņu izstrādes maksātnespējas jomā, kur
paredzēts noteikt maksātnespējas jomas attīstības virzienus vidējā
termiņā (līdz 2020.gadam).
Dokuments ietvers šādas sadaļas:
- maksātnespējas politikas mērķis, atsevišķi nosakot politikas
apakšmērķus katram no procesiem (tiesiskās aizsardzības
process, juridiskās personas maksātnespējas process un
fiziskās personas maksātnespējas process);
- politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji;
- Rīcības virzieni un uzdevumi.
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Turpmākie pilnveidojumi

Būtiskākās problēmas, kas līdz šim identificētas Maksātnespējas
regulējuma pilnveidošanas darba grupā:
- Komersanti, sastopoties ar finansiālajām grūtībām, tās nerisina
savlaicīgi;
-Tiesiskās aizsardzības procesa mehānismi netiek sekmīgi izmantoti;
-Maksātnespējas procesā pastāv šķēršļi, lai atgrieztu ekonomiskajā
apritē vērtīgus aktīvus;
-Administratoru profesija ir stiprināma, tajā skaitā pilnveidojot
Maksātnespējas administrācijas uzraudzību pār maksātnespējas
administratoriem;
-Fizisko personu maksātnespējas procesa daba ir precizējama, izceļot tā
sociālo funkciju.
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Turpmākie pilnveidojumi

Pēc pienācīgas apspriedes darba grupā,
pamatnostādņu
projekts
tiks
virzīts
apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Pamatnostādņu projektā iestrādājamo politikas
un rezultatīvo rādītāju sistēma tiks balstīta tajā
skaitā uz indikatoru sistēmu, kas tika
izstrādāta sadarbībā ar Starptautisko Valūtas
fondu.
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Turpmākie pilnveidojumi

 2015.gadā ir uzsākta administratoru uzraudzības
elektroniskās sistēmas (turpmāk - sistēma) izstrāde.
 Sistēma nodrošinās administratora darbības pārskatu
elektronisku aizpildīšanu un iesniegšanu speciāli izveidotā
elektroniskā sistēmā, kā arī nodrošinās pārskatu
iesniegšanas un citu pienākumu izpildes automātisku
kontroli un atgādinājumu sistēmu administratoriem.
 Sistēma ļaus iegūt maksātnespējas jomas efektivitāti
raksturojošos statistikas datus par visiem tiesiskās
aizsardzības un maksātnespējas procesiem kopumā, kas
nepieciešami valsts politikas plānošanai un īstenošanas
kontrolei.
9

Turpmākie pilnveidojumi

Šobrīd notiek darbs, lai Maksātnespējas
administrācijas kompetencē nodotu arī Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.35
pantā paredzētās lietas par maksātnespējas
pieteikuma savlaicīgu neiesniegšanu.
Sadarbībā ar Valsts policiju notiek darbs, lai
nodrošinātu efektīvāku ar maksātnespējas
jomu
saistīto
noziedzīgo
nodarījumu
izmeklēšanu.
1
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Turpmākie pilnveidojumi

Turpināms darbs pie maksātnespējas procesa administratoru
profesijas un darbības uzraudzības reformas, proti, šobrīd Saeima
1.lasījumā
ir
apstiprinājusi
likumprojektu
„Grozījumi
Maksātnespējas likumā” (Nr.106/Lp12) (turpmāk – likumprojekts).
Likumprojektā paredzēta:
 administratoru darbības uzraudzības sistēmas pilnveidošana;
 administratora atbildības līmeņa celšana;

 administratora darbības caurspīdīguma nodrošināšana;
 profesijas prestiža celšana;
 profesijas attīrīšana no negodprātīgām personām.
11

Turpmākie pilnveidojumi

 Šobrīd Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā
otrajam lasījumam tiek gatavots likumprojekts “Grozījumi
likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā””, kas tajā skaitā paredz precizēt regulējumu par
reklamēšanas un reklāmas ierobežojumu, paredzot plašākas
iespējas valsts amatpersonai nodarboties ar reklāmu, ja tas
saistīts ar viņas veikto saimniecisko darbību, ja tāda ar šo
likumu nav aizliegta.
 Tāpat diskutētie priekšlikumi paredz ierobežotu informācijas
apjomu, ko amatpersonas deklarācijā norāda par advokāta
profesionālo darbību.
 Minētajiem grozījumiem ir jābūt pieņemtiem Saeimā un jāstājas
spēkā līdz 1.septembrim.
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Paldies par uzmanību!
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