
ĀRPUSTIESAS TIESISKĀS 
AIZSARDZĪBAS PROCESS (ĀTAP)
atbilstoši normatīvajiem aktiem uz 11.12.2019.

1) Parādnieks izstrādā ĀTAP plānu un saskaņo to ar kreditoriem:
- vairāk nekā 1/2 nenodrošināto kreditoru (galveno prasījumu summa),
- 2/3 nodrošināto kreditoru (galveno prasījumu summa).
Nevar balsot (par plāna apstiprināšanu): personas, kuras ietilpst vienā koncernā, 
dalībnieki (fiz. pers.) ar izšķirošu ietekmi un personas, kuras ir ieguvušas prasījuma 
tiesības pret parādnieku no šīm personām pēdējo 2 gadu laikā.
2) Parādnieks un kreditori vienojas par uzraugošās personas amata kandidātu ĀTAP.
3) Parādnieks saņem uzraugošās personas atzinumu par ĀTAP plānu.

 Priekšnosacījumi ĀTAP uzsākšanai:
1) nav uzsākta parādnieka likvidācija,
2) pēdējo 5 gadu laikā parādniekam nav īstenots tiesiskās 

aizsardzības process (TAP)/ĀTAP, kuru parādnieks izpildījis,
3) pēdējo 4 mēnešu laikā nav ierosināts un izbeigts parādnieka 

TAP kreditoru atbalsta trūkuma dēļ vai plāna neatbilstības 
likuma prasībām dēļ.

ĀTAP plānā jānorāda:
1) maksājumu saistības,
2) atlīdzības prasību izpildes grafiks,
3) plānoto ieņēmumu un izdevumu prognozes,
4) ĀTAP metodes,
5) mantas saraksts, kas nepieciešams ĀTAP laikā,
6) ieķīlātās kompensācijas nodrošinātajiem kreditoriem,
7) ĀTAP termiņš,
8) darījumu veidi, kurus drīkst veikt bez saskaņošanas ar 

uzraugošo personu,
9) parādnieka esošie un plānotie pamatdarbības veidi,
10) kārtība, kādā kreditori tiks informēti par parādnieka darbības 

ekonomiskajiem rezultātiem,
11) pamatojums, ka ĀTAP plānu nesaskaņojušo kreditoru 

ieguvums ir lielāks nekā maksātnespējas gadījumā,
12) ziņas par uzraugošo personu.
Plānā var paredzēt priekšrocības finansējuma sniedzējiem. 
OCLPP plānam jāpievieno naudas plūsmas prognozes.

ĀTAP metodes:
1) maksājumu saistību izpildes atlikšana,
2) īpašuma atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām,
3) pamatkapitāla palielināšana, t.sk., prasījumu aizstāšana ar 

akcijām/daļām,
4) reorganizācija,
5) citas metodes, kas atbilst ĀTAP mērķim.
ĀTAP metodes nodokļu administrācijas prasījumam bez nodokļu 
administrācijas piekrišanas piemērojamas ierobežotā apmērā. 
Darbinieku prasību samazināšana atļauta tikai ar viņu piekrišanu. 
Ieskaits pieļaujams, ja nodokļu prasījums pastāvējis vismaz 3 
mēnešus pirms ĀTAP lietas ierosināšanas.

Parādnieka pienākumi ĀTAP laikā:
1) pildīt ĀTAP plānu un ziņot uzraugošajai personai par ĀTAP 

plāna izpildi, nodrošināt iespēju pārbaudīt parādnieka darbību 
un dokumentus,

2) visu peļņu novirzīt ĀTAP īstenošanai,
3) segt ĀTAP izmaksas,
4) nekavējoties ziņot uzraugošajai personai par apstākļiem, kuru 

dēļ parādnieks nespēs pildīt ĀTAP plānu,
5)paziņot uzraugošajai personai par jebkurām izmaiņām, kas 

ierakstāmas publiskos reģistros,
6) ziņot uzraugošajai personai par būtiskiem notikumiem darbībā.

ĀTAP īstenošanas laikā parādniekam ir aizliegts:
1) slēgt darījumus vai veikt darbības, kas var pasliktināt finansiālo 

stāvokli vai kaitēt kreditoru interesēm,
2) izsniegt aizdevumus,
3) dot galvojumus, ziedot, izmaksāt prēmijas,
4) atsavināt vai sadalīt apgrūtināto nekustamo īpašumu (izņemot, 

ja tas atbilst OCLPP plānam),
5) izmaksāt dividendes,
6) veikt ĀTAP plānā neietvertus maksājumus, izņemot, ja tie 

nepārsniedz 2% no kopējās kreditoru prasījumu summas, un 
uzraugošā persona tam piekrīt.

Maksātnespējas reģistram (MR) ir publiska ticamība.

 Parādnieks iesniedz tiesā ĀTAP pieteikumu un saskaņoto ĀTAP plānu, kā arī 
uzraugošās personas atzinumu par ĀTAP plānu. Vienlaikus ĀTAP plānu nosūta 

kreditoriem, kas šo plānu nav saskaņojuši.

Tiesnesis lemj par ĀTAP lietas ierosināšanu 
ne vēlāk kā nākamajā dienā

15 dienu laikā izskata ĀTAP 
pieteikumu un lemj par ĀTAP 

plāna apstiprināšanu

ĀTAP lieta tiek ierosināta un 
veikts ieraksts MR

Tiesa pieņem lēmumu par ĀTAP 
īstenošanu, apstiprina ĀTAP plānu 
un ieceļ ĀTAP plānā norādīto 
uzraugošo personu.
Maksimālais ĀTAP termiņš ir 2 gadi 
(ar iespēju pagarināt par 2 gadiem).
ĀTAP plāns pēc tā apstiprināšanas 
tiesā ir saistošs visiem kreditoriem, 
arī tiem, kas to neatbalstīja.
ĀTAP plānu var grozīt tikai ar 
kreditoru piekrišanu un tiesas 
apstiprinājumu.

ĀTAP plāna apstiprināšanas un īstenošanas sekas:
1) spriedumu izpildes lietvedības apturēšana lietās par piespriesto, bet no 

parādnieka nepiedzīto summu piedziņu,
2) kreditoram aizliegts iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu,
3) aizliegts likvidēt parādnieku,
4)līgumsoda, nokavējuma naudas un nodokļu prasījumu kavējuma naudas 

pieauguma apturēšana, kā arī procentu pieauguma apturēšana, ja tie pārsniedz 
likumisko procentu apmēru,

5) nodrošinātie kreditori ĀTAP laikā nedrīkst realizēt savas tiesības attiecībā uz 
plānā norādīto mantu.

Parādnieks lūdz 
izbeigt ĀTAP

ja veiksmīgi izpildīts

ja nespēj izpildīt ĀTAP plānu

ja parādnieks nav veicis likumā noteiktās 
darbības vai sniedzis nepatiesu informāciju

ja parādnieks nepilda ĀTAP plānu vismaz 30 
dienas un nav iesniedzis tiesai ĀTAP plāna 
grozījumus

ja parādnieks pārkāpj ar likumu noteiktos 
rīcības ierobežojumus

ja 15 dienu laikā no uzraugošās personas 
atkāpšanās vai atcelšanas kreditori tiesai nav 
iesnieguši jaunu kandidātu

Tiesa izbeidz 
ĀTAP

ĀTAP neapstiprina, ja kreditori 
nesaskaņo ĀTAP plānu vai ĀTAP 
plāns neatbilst likuma prasībām (ja 
parādniekam tas ir otrais 
neveiksmīgais TAP/ĀTAP 
pasludināšanas mēģinājums gada 
laikā, tiesa uzsāk parādnieka 
maksātnespējas procesu).

Atteikums uzsākt 
ĀTAP lietu

© Sorainen Šī ir informatīva rakstura publikācija. Tā nav juridiska padoma sniegšana.


