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Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija 

SERTIFIKĀCIJAS CENTRS 

Maksātnespējas procesa administratora 
sertificēšanas kritēriji 

Versija_2.03_02102015 

Sertificēšanas kritēriji ietver minimālās prasības tiesību aktu kopuma veidā maksātnespējas procesa 
administratora profesijā nepieciešamo zināšanu apguvei. 

Sertificēšanas kritērijos apkopoti uz maksātnespējas procesa administratora profesionālo darbību 
biežāk attiecināmie tiesību akti. 

Sertificēšanas kritēriji ir palīglīdzeklis Sertifikācijas komisijai administratora eksāmena jautājumu 
izstrādē un administratora pretendentiem, gatavojoties eksāmena kārtošanai. 

Sertificēšanas kritēriji izstrādāti, ievērojot Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumu Nr.1038 
„Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa 
administratoru sertificēšanas kārtība” 4., 6. un 26.punktu un standarta LVS EN ISO/IEC 17024 
„Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” prasības attiecībā 
uz sertifikācijas shēmām (8.). 

 Tiesību akti 

Vispārīgi 

1. Likums „Par tiesu varu”. 
2. Satversmes tiesas likums. 
3. Tiesībsarga likums. 
4. Prokuratūras likums. 
5. Latvijas Republikas Advokatūras likums. 
6. Tiesu izpildītāju likums. 
7. Notariāta likums. 
8. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 
9. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=133535
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Mācību 
priekšmets 

Tiesību akti 

Civiltiesības un 
civilprocess 

1. Civillikums. 
2. Civilprocesa likums. 
3. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. 
4. Bāriņtiesu likums. 
5. Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums. 
6. Zemesgrāmatu likums. 
7. Likums „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”. 
8. Likums „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās”. 
9. Patērētāju tiesību aizsardzības likums. 

Administratīvais 
process 

1. Administratīvā procesa likums. 
2. Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums. 
3. Iesniegumu likums. 
4. Informācijas atklātības likums. 
5. Paziņošanas likums. 
6. Valsts pārvaldes iekārtas likums. 

Maksātnespējas 
process 

1. 26.07.2010. Maksātnespējas likums. 
2. 01.11.2007. Maksātnespējas likums . 
3. Likums „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (līdz 

31.12.2007 uzsāktie maksātnespējas procesi). 
4. Likums „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 
5. Kredītiestāžu likums. 
6. Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums. 
7. Ministru kabineta 09.11.2010. noteikumi Nr.1038 „Maksātnespējas 

procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa 
administratoru sertificēšanas kārtība” . 

8. Padomes regula (EK) Nr. 1346/2000 (2000. gada 29. maijs) par 
maksātnespējas procedūrām. 

9. Padomes regula (EK) Nr.178/2002 (2002.gada 28.janvāris) par pārtikas 
aprites tiesību aktiem. 

10. Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības tiesību 
komisijas Maksātnespējas tiesību aktu rokasgrāmata (UNCITRAL 
Legislative Guide on Insolvency Law. www.uncitral.org).  

Grāmatvedība 
un finanses 

1. Likums „Par grāmatvedību”. 
2. Latvijas grāmatvedības standarti. 
3. Gada pārskatu likums. 
4. Konsolidēto gada pārskatu likums. 
5. Iekšējā audita likums. 
6. Likums „Par zvērinātiem revidentiem”. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90435
http://www.uncitral.org/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
http://www.likumi.lv/doc.php?id=147385
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68523
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20946
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Nodokļi un to 
administrēšana 

1. Likums „Par nodokļiem un nodevām”. 
2. Pievienotās vērtības nodokļa likums. 
3. Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. 
4. Likums „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”. 
5. Likums „Par akcīzes nodokli”. 
6. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. 
7. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”. 
8. Dabas resursu nodokļa likums. 
9. Likums „Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”. 
10. Mikrouzņēmumu nodokļa likums. 
11. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo 

transportlīdzekļu nodokļa likums. 
12. Likums „Par Valsts ieņēmumu dienestu”. 

Ekonomika un 
komersantu 

pārvalde 

1. Komerclikums. 
2. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums. 
3. Eiropas komercsabiedrību likums. 
4. Likums „Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu”. 
5. Komercdarbības atbalsta kontroles likums. 
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums. 
7. Vekseļu likums. 
8. Čeku likums. 
9. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. 
10. Likums „Par biržām”. 
11. Konkurences likums. 
12. Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. 
13. Koncernu likums. 
14. Publiskās un privātās partnerības likums. 
15. Komercķīlas likums. 
16. Kooperatīvo sabiedrību likums. 
17. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums. 
18. Likums „Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka 

saimniecību”. 
19. Likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. 
20. Negodīgas komercprakses aizlieguma likums. 
21. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likums. 
22. Krimināllikums. 
23. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likums. 
24. Finanšu instrumentu tirgus likums. 
25. Finanšu nodrošinājuma likums. 
26. Biedrību un nodibinājumu likums. 
27. Politisko partiju likums. 

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20iedzivotaju%20ienakuma%20nodokli_jauns.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20uznemumu%20ienakuma%20nodokli.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20akcizes%20nodokli_jauns.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20nekustama%20ipasuma%20nodokli.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20valsts%20socialo%20apdrosinasanu.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/dabas%20resursu%20nodokla%20likums.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/likumi/par%20vieglo%20automobiļu%20un%20motociklu%20nodokli.doc
http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
http://www.likumi.lv/doc.php?id=56945
http://www.likumi.lv/doc.php?id=104374
http://www.likumi.lv/doc.php?id=71190
http://www.likumi.lv/doc.php?id=69673
http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
http://www.likumi.lv/doc.php?id=90973
http://www.likumi.lv/doc.php?id=54890
http://www.likumi.lv/doc.php?id=12483
http://www.likumi.lv/doc.php?id=4423
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50685
http://www.likumi.lv/doc.php?id=47009
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847
http://www.likumi.lv/doc.php?id=167759
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Darba tiesības 
un darba 

aizsardzība 

1. Darba likums.  
2. Likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas 

gadījumā”. 
3. Starptautiskās darba organizācijas Konvencija Nr.173 par darbinieku 

prasījumu aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā. 
4. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/94/EK (2008.gada 

22.oktobris) par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas 
gadījumā. 

5. Darba strīdu likums. 
6. Streiku likums. 
7. Darba devēju organizāciju un to apvienību likums. 
8. Arodbiedrību likums. 
9. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums. 
10. Likums „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. 
11. Likums „Par Piespiedu darba konvenciju”. 
12. Likums „Par Minimālā vecuma konvenciju”. 
13. Likums „Par Starptautiskās darba organizācijas 1976.gada 29.oktobra 

Konvenciju Nr.147 par minimālajām normām uz tirdzniecības kuģiem”. 
14. Valsts darba inspekcijas likums. 
15. Darba aizsardzības likums. 
16. Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. 
17. Likums „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret  

nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”. 

Lietvedība un 
arhīvniecība 

1. Valsts valodas likums. 
2. Dokumentu juridiskā spēka likums. 
3. Dokumentu legalizācijas likums. 
4. Elektronisko dokumentu likums. 
5. Dzīvesvietas deklarēšanas likums. 
6. Fizisko personu datu aizsardzības likums. 
7. Personu apliecinošu dokumentu likums. 
8. Arhīvu likums. 
9. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums. 

Ētika Maksātnespējas procesa administratoru profesionālās ētikas kodekss. 

Piezīmes:  

1. Par sertificēšanas kritērijiem ir atzīstami norādītie likumi un uz to pamata izdotie tiesību 
akti. 

2. Par sertificēšanas kritērijiem ir atzīstami norādītie tiesību akti spēkā esošajās un 
piemērojamās redakcijās. 

3. Sertificēšanas kritērijos ietvertie tiesību akti var dublēties un var tikt attiecināti uz 
vairākiem apmācību programmā ietveramiem mācību priekšmetiem, tādēļ to dalījums pa 
mācību priekšmetiem ir nosacīts un tam ir informatīva nozīme. 

 
Izmaiņas Sertificēšanas kritērijos izskata Sertifikācijas Shēmu komiteja un apstiprina Sertifikācijas 
centra vadītājs. 
 
Kritēriji izstrādāti 2011.gada 11.februārī. 
Iepriekšējā versija: 

2015.gada 25.martā_Versija_2.02_25032015 

 


