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Ievads. Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020. gadam paredzēja 
izveidot stingrāku administratoru uzraudzības sistēmu. Kā viens no sistēmas elementiem tika pare-
dzēta administratora kvalifikācijas pārbaude – administratoriem ne retāk kā reizi divos gados (skaitot 
no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas) būtu jākārto 
kvalifikācijas eksāmenu. Administratora pienākums ir regulāri pilnveidot savu kvalifikāciju, savukārt 
pienākums organizēt kvalifikācijas eksāmenu ir uzlikts valsts pārvaldes iestādei – Maksātnespējas 
administrācijai. Šobrīd ir norisinājušies divi administratoru kvalifikācijas eksāmeni, kuros uzrādītie 
rezultāti ļauj izdarīt pirmos secinājumus un novērtēt jaunās administratoru uzraudzības sistēmas 
elementa – kvalifikācijas pārbaudes – darbību.

Darba mērķis, materiāls un metodes. Darba mērķis ir veikt maksātnespējas procesa admi-
nistratoru kvalifikācijas pārbaudes sistēmas izpēti un analīzi, vērtējot to caur politikas plānošanas 
dokumentu un normatīvo aktu izmaiņu prizmu, ar mērķi noteikt normatīvā regulējuma atbilstību vai 
neatbilstību valstī pieņemtajām maksātnespējas procesa politikas pamatnostādnēm un to īstenošanas 
plānam. Pētījumā, izmantojot analītisko, aprakstošo, dedukcijas un indukcijas metodi, ir analizēti 
normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti, kā arī administratoru kvalifikācijas eksāmenu 
rezultāti un to ietekme uz uzraudzības / kvalifikācijas pārbaudes sistēmas darbību kopumā.

Rezultāti. Valsts, 2016. gada septembrī apstiprinot politikas plānošanas dokumentu konkrētā 
tautsaimniecības sektorā – maksātnespējas jomā, ir spērusi nozīmīgu soli īstermiņa attīstības plāno-
šanā. Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plānā 
identificēti mērķi, plānotie sasniedzamie rezultāti, kā arī izvirzīti uzdevumi un rīcības modeļi / stra-
tēģija. Kā viens no nozīmīgākajiem mērķiem tika izvirzīts turpināt maksātnespējas procesa admi-
nistratoru profesijas reformu un izveidot stingrāku administratoru uzraudzības sistēmu. Plānotais 
sasniedzamais uzraudzības sistēmas rezultāts – stingrāka administratoru kvalifikācijas sistēma kā 
viens no uzraudzības sistēmas elementiem. Īstenojot politikas attīstības pamatnostādnēs identificētos 
mērķus un izvirzītos uzdevumus, tika veiktas izmaiņas normatīvajā regulējumā, paredzot valsts 
pārvaldes iestādei – Maksātnespējas administrācijai pienākumu organizēt un īstenot administratoru 
kvalifikācijas pārbaudi – eksamināciju.

Secinājumi. Valstij ar mērķi sasniegt augstākus tiesiskās regulācijas rezultātus maksātnes-
pējas jomā politikas plānošanas procesā tika izvirzītas un identificētas jaunas darbības jomas un 
rīcības modeļi. Iepriekšminētais tika realizēts arī administratoru uzraudzības sistēmā – pārejot no 
nozares pašregulācijas mehānisma kvalifikācijas pārbaudes formā uz valsts kontrolētu un vadītu 
procesu.
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