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LTRK Maks tnesp jas sist mas politikas pamatnost dnes
Virsm rķis: Vidēja termiņa perspektīvā Maksātnespējas sistēmas politikas galvenais mērķis ir radīt
priekšnosacījumus efektīvai, ātrai un kvalitatīvai maksātnespējas procesa norisei, ievērojot to, ka
maksātnespējas sistēma un tās kvalitāte ir būtiska biznesa vides sastāvdaļa un tā ietekmē arī biznesa
vides attīstību, kā arī to, ka maksātnespējas process ir būtiski saistīts ar tautsaimniecības attīstību un
valsts ekonomisko stāvokli kopumā. Maksātnespējas procesa organizēšanā lielākas lemšanas tiesības
paredzēt kreditoriem.
Maks tnesp jas sist mas politikas principi:
1.
Izmaksas. Maksātnespējas procesu norisei jākļūst efektīvākai – komersantiem jāiegulda
savi finanšu līdzekļi un citi resursi nevis maksātnespējas jautājumu izšķiršanā un ar to saistīto
pakalpojumu apmaksā, bet gan savā pamatdarbībā. Maksātnespējas procesam jākļūst par vienu no
biznesa servisa pakalpojumiem.
2.
trums. Maksātnespējas procesu ātrums ir īpaši nozīmīgs komerciālajā vidē, kur
konkurences apstākļos ir svarīgi savlaicīgi plānot un pieņemt lēmumus, tomēr ātrums nav pašmērķis,
bet pamatā ir vērsts uz uzņēmuma aktīvu ātrāku atgriešanu tautsaimniecības reālajā sektorā.
3.
Kreditoru interešu aizsardzība. Maksātnespējas regulējumam jānodrošina kreditoru
iespējas atgūt līdzekļus no maksātnespējīgā uzņēmuma, kā arī jānodrošina iespējas kreditoriem
īstenot savas tiesības un aizsargāt savas intereses efektīvi un ātri; nav pieļaujama fiktīvo kreditoru
radīšanas iespēja un tās izmantošana ļaunprātīgiem mērķiem. Nepieciešams atjaunot kreditoru
sapulces lomu un nozīmi maksātnespējas procesa norisē.
4.
San cija. Veicināt tādus maksātnespējas procesa risinājumus, kuri izpaužas plānveida
pasākumos nolūkā novērst parādnieka iespējamo bankrotu, atjaunot tā maksātspēju un apmierināt
kreditoru prasības. Pastāvošais tiesiskais regulējums neveicina uzņēmējdarbības turpināšanu
finansiālu grūtību gadījumā. Tiesiskās aizsardzības process nav efektīvs un nesasniedz savu mērķi,
tas nav vērsts uz maksātspējas atjaunošanu un uzņēmējdarbības turpināšanu.
5.
Atbildība. Maksātnespējas procesā iesaistītajām personām ir jāuzņemas atbildība par
maksātnespējas procesa virzību un jāpilda ar to saistītie pienākumi. Jāizvērtē tiesu un tiesību
aizsardzības iestāžu loma maksātnespējas procesā, lai efektivizētu sūdzību par administratora rīcību
izskatīšanu, kā arī nodrošinātu iespējas kreditoriem efektīvi un ātri aizsargāt savas intereses
attiecīgajos procesos.
6.
Profesion lisms. Maksātnespējas procesu administrēšana ir jānodod augsti kvalificētu
profesionāļu rokās, kuri cita starpā spēj izprast un novērtēt maksātnespējīgā uzņēmuma izredzes
atgriezties tautsaimniecības apritē. Nepieciešams veicināt maksātnespējas procesa administratoru
izvēlē ieviest brīvā tirgus un konkurences elementus
7.
tika. Maksātnespējas procesos nodrošināmi augsti ētikas standarti, kuri jāievēro visām
iesaistītajām personām, lai maksātnespējas procesi norisinātos bez nekādas šaubu ēnas un to ietvaros
pieņemtie lēmumi būtu balstīti autoritātē un reputācijā.

