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Atklātā vēstule par maksātnespējas jomas sakārtošanu 

 

2014.gada 22.septembrī masu medijos izplatīta informācija, ka Latvijas Republikas 

Saeimas 2014.gada 25.septembra sēdē paredzēts atbalstīt priekšlikumu likumprojektā 

„Grozījumi Maksātnespējas likumā” trešajā lasījumā, paredzot, ka amata darbībās 

maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām.  

Likumprojekta „Grozījumi Maksātnespējas likumā” izstrādāšanas gaitā biedrība „Latvijas 

Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (turpmāk – Administratoru 

asociācija) vairākkārt izteikusi motivētu viedokli, ka administratoru pielīdzināšana valsts 

amatpersonām neatbilst tiesību sistēmai un principiem. 

Pretēji masu medijos paustajam, ka par piedāvātajām reformām ir notikušas diskusijas, ar 

Administratoru asociāciju kā administratoru profesionālo organizāciju argumentētas diskusijas 

par administratoru pielīdzināšanu valsts amatpersonām un tā ietekmi uz nozares turpmāko 

attīstību nav notikušas.  

Jau 2010.gadā pirms spēkā esošā Maksātnespējas likuma pieņemšanas Administratoru 

asociācija vērsa gan Latvijas Republikas Saeimas, gan Tieslietu ministrijas uzmanību uz tiesiskā 

regulējuma nepilnībām, kas netika ņemts vērā. Rezultātā Satversmes tiesa trīs lietās ir atzinusi 

vairākas Maksātnespējas likuma normas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmei.  

Administratoru asociācija vērš uzmanību uz Pasaules Bankas „Doing Business” 

2014.gada pētījumu, kurā vērojams straujš kritums uzņēmējdarbības izbeigšanas rādītāja 

novērtējumā – Latvija ir novērtēta 43.vietā, kas ir par desmit pozīcijām zemāk nekā 

2013.gada pētījumā. Pasaules Banka ir izvērtējusi 2010.gadā pieņemtā Maksātnespējas likuma 
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ieviešanu praksē un secinājusi, ka, neskatoties uz panākto maksātnespējas procesa norises 

ātrumu, strauji krities atgūto kreditoru līdzekļu apjoms.   

Minētais liecina, ka maksātnespējas tiesiskajā regulējumā pastāv būtiski trūkumi, kas 

liedz sasniegt Maksātnespējas likuma mērķus, kuri arī nav pietiekami skaidri definēti. Par šiem 

un citiem būtiskiem trūkumiem maksātnespējas tiesiskajā regulējumā Administratoru asociācija 

informējusi gan Latvijas Republikas Saeimu, gan Ministru kabinetu un Tieslietu ministriju, bet 

Administratoru asociācijas priekšlikumi nav ņemti vērā.  

Esošajā situācijā politiķi kā galveno maksātnespējas procesa norises uzlabošanas līdzekli 

paredz administratora statusa maiņu, bet nepievērš pienācīgu uzmanību maksātnespējas procesa 

norises uzlabošanai.   

Neviens nav atbildējis uz jautājumu, ko dos valsts amatpersonas statusa piešķiršana vai 

kāda būs maksātnespējas sistēma un maksātnespējas procesa mērķis nākotnē.  

Ņemot vērā minēto, Administratoru asociācija aicina atbildēt uz šādiem jautājumiem:  

- vai Latvijas Republikā ir izstrādāta skaidra un ilgtspējīga valsts politika maksātnespējas 

jomā un izvirzīti ar maksātnespējas procesu sasniedzamie mērķi? 

- vai ir apzinātas problēmas maksātnespējas jomā, kas kavē maksātnespējas procesa 

mērķu sasniegšanu?  

- vai atbildīgās institūcijas ir analizējušas iemeslus tik būtiskam Latvijas Republikas 

vērtējuma kritumam „Doing Business” 2014.gada pētījumā, salīdzinot ar 2013.gada pētījumu? 

- vai administratoru pielīdzināšana valsts amatpersonām novērš iemeslus Latvijas 

Republikas vērtējuma kritumam „Doing Business” pētījumā?  

- vai  administratoru pielīdzināšana valsts amatpersonām risina maksātnespējas procesa 

norisē pastāvošās problēmas, par kurām vairākkārt Administratoru asociācija informējusi 

atbildīgās institūcijas?  

 

Administratoru asociācija piekrīt, ka maksātnespējas procesa regulējumā ir 

nepieciešamas reformas, tomēr par reformām nedrīkst uzskatīt atsevišķas idejas vai politiķu 

pašreklāmu masu medijos laikā pirms parlamenta vēlēšanām. Reformām ir jābūt pamatotām ar 

zinātniskiem pētījumiem un rūpīgu atsevišķu priekšlikumu ietekmes izvērtējumu uz nozares 

turpmāku attīstību.  

Administratoru asociācija aicina politiķus un atbildīgās valsts amatpersonas nepieņemt 

sasteigtus, nepārdomātus un sistēmiski nepareizus lēmumus par administratoru pielīdzināšanu 

valsts amatpersonām pirms nav gūtas atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem!  

 

 

 
Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

Ar cieņu,  

Valdes priekšsēdētājs                                                                      O.Cers 

 

 

 

 

 

 

 


