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Informācijas iegūšanas avoti 

 

 
 

Kreditors bez maksas maksātnespējas reģistrā var: 

• pārbaudīt vai parādniekam ir pasludināts maksātnespējas process; 

• uzzināt maksātnespējas procesa sākuma datumu;  

• uzzināt tiesu, kurā pasludināts maksātnespējas process;  

• iegūt informāciju par parādnieka maksātnespējas procesa administratoru; 

• iegūt informāciju par kreditoru sapulcēm. 
Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" kreditoram ir iespējams iepazīties ar sludinājumu par 
parādnieka nekustamā īpašuma izsoli. 

Kreditoru prasījumu pieteikšana 

Kreditors savu prasījumu piesaka: 

• parādnieka maksātnespējas procesa administratoram;  

• mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par 
maksātnespējas procesa pasludināšanu. 

Nokavējot termiņu, prasījumu var iesniegt sešu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kreditoru 

prasījumu apmierināšanas plāna sastādīšanai! 

  

Galvenās kreditoru tiesības 

 1.Celt iebildumus par: 

• parādnieka mantas pārdošanas plānu;  

• ziņojumu par mantas neesamību parādnieka uzņēmumā; 

• administratora atlīdzības apmēru;  

• juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumiem;  

• kreditoru prasījumu apmierināšanas plānu;  

• administratora nodomu atteikties no prasījumiem;  

• administratora nodomu noslēgt izlīgumu;  

• administratora nodomu veikt prasījuma tiesību cesiju;  

• administratora nodomu pagarināt neieķīlātās mantas pārdošanas termiņu. 
2.Pieprasīt administratora darbības pārbaudi, pieaicinot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu 
komercsabiedrību. 
3.Nodrošinātais kreditors var prasīt par nodrošinājumu kalpojošās parādnieka mantas pārdošanu un 
vienoties ar administratoru par mantas pārošanas veidu. 
4.Kreditors var pārsūdzēt administratora lēmumu par cita kreditora prasījumu atzīšanu. 

Kreditoru tiesību aizsardzība 

1.Iesniegt sūdzību Maksātnespējas administrācijā: 

• ja administrators maksātnespējas procesa laikā nesadarbojas ar kreditoru;  

• ja ar administratoru nav iespējams sazināties; 

• ja administrators ir veicis šķietamu pārkāpumu. 
2.Sasaukt kreditoru sapulci: 

• Kreditoru sapulci drīkst sasaukt balsstiesīgais kreditors, kura prasījums nav mazāks kā 
1/10 no kopējās balsstiesīgo nenodrošināto kreditoru prasījumu summas vai 

• nodrošinātais kreditors. 
3.Vērsties tiesā:  

• lai pārsūdzētu administratora lēmumu par kreditora prasījuma daļēju atzīšanu vai 
neatzīšanu;  

• lai pārsūdzētu administratora lēmumu par cita kreditora prasījuma atzīšanu;  

• ja kreditoram ir ziņas par apstākļiem uz kuru pamata maksātnespējas process nav 
piemērojams vai ir pārtraucams, par to var informēt administratoru, ja administrators pēc 
zinu saņemšanas neiesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu, šo 
lēmumu var pārsūdzēt tiesā. 

 


