
Nolēmumu izpilde un citas zvērināta tiesu izpildītāja darbības Latvijā 

 

1. Kā veicama valsts nodevas par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei 

apmaksa? 

Piedzinējiem, pirms izpildu dokumentu iesniegšanas zvērinātam tiesu izpildītājam, e-izsoļu 

vietnē sadaļā “Citi pakalpojumi” (https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi) jāsagatavo un 

jāģenerē rēķins par valsts nodevu par izpildu dokumentu iesniegšanu izpildei. Pēc rēķina 

apmaksas piedzinējam jāiesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam izpildu dokuments ar 

pievienoto maksājuma uzdevumu, kurā redzams rēķina numurs. 

 

 

2. Elektroniskā piedziņa uz naudas līdzekļiem kredītiestādēs  

 

No 2019.gada 1. jūlija piedziņas vēršana uz naudas līdzekļiem kredītiestādēs vai pie citiem 

maksājumu pakalpojumu sniedzējiem veicama Civilprocesa likuma 599.1 pantā noteiktajā 

kārtībā. Piedziņas vēršana uz naudas līdzekļiem kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu 

pakalpojumu sniedzējiem notiek tikai elektroniskā veidā. Tas nozīmē, ka dati par parādnieka 

kontiem kredītiestādēs, kā arī rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu tiek pieprasīti un 

nosūtīti tikai elektroniskā veidā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu.  

 

Konkrētāka informācija pieejama - http://www.lzti.lv/buj/ 

 

3. Kustamās mantas un nekustamā īpašuma izsoles kārtība 

Visas zvērinātu tiesu izpildītāju elektroniskās izsoles tiek rīkotas Elektronisko izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv/. Elektronisko izsoļu vietne ir Izpildu lietu reģistra modulis. Tās 

turētāja un darbības nodrošinātāja ir Tiesu administrācija. Pieteikties dalībai elektroniskā 

izsolē var tikai personas, kas ir reģistrējušās Elektronisko izsoļu vietnes Izsoļu dalībnieku 

reģistrā. 

Konkrētāka informācija pieejama - http://www.lzti.lv/buj/ 

   

4. Kā vēršama piedziņa uz darba samaksu, tai pielīdzinātajiem maksājumiem un 

citām naudas summām? 
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http://www.lzti.lv/buj/#qa_collapse_7


5. Kā noskaidrot, pie kura zvērināta tiesu izpildītāja atrodas izpildu lieta? 

Informāciju piedzinējs, parādnieks vai viņu pilnvarotās personas bez maksas var saņemt, 

reģistrējoties Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi sadaļā “Citi 

pakalpojumi” “Manas izpildu lietas”. Pakalpojums nodrošina informāciju par izpildu lietām. 

Informācija par izpildu lietām, kas reģistrētas pirms 2014. gada 1. janvāra, var uzrādīties 

neprecīza. 

Papildus Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/citi-pakalpojumi sadaļā “Citi 

pakalpojumi” par maksu pieejams pakalpojums “Informācijas saņemšana par izmaiņām 

izpildu lietās”, kurš nodrošina reģistrētam vietnes lietotājam (piedzinējam, parādniekam 

iespēju saņemt elektroniskus paziņojumus par izmaiņām Izpildu lietu reģistrā uz lietotāja 

norādīto e-pastu (informācijas monitorēšana). 

Vienlaikus ņemams vērā, ka informācijai, ko piedāvā pakalpojumi “Manas izpildu lietas” un 

“Informācijas saņemšana par izmaiņām izpildu lietās” ir tikai informatīvs raksturs un tai nav 

juridiska spēka. Precīzu informāciju par izpildu lietu iespējams uzzināt tikai pie zvērināta 

tiesu izpildītāja, kura lietvedībā izpildu lieta atrodas. 

Ar pakalpojumu lietošanas noteikumiem “Pakalpojumu “Manas izpildu lietas ” un 

“Informācijas monitorēšana Izpildu lietu reģistrā” noteikumi” var iepazīties Elektronisko 

izsoļu vietnē sadaļā “Noteikumi”.  

Skatīt: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1001 

 

6. Kādi ir parādnieka pienākumi un to neizpildīšanas sekas? 

Savu interešu nodrošināšanai parādniekam ir pienākums nolēmuma izpildes laikā sadarboties 

ar zvērinātu tiesu izpildītāju – sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu mantisko 

stāvokli un darbavietu, informēt par summām, uz kurām nevar vērst piedziņu un citi 

pienākumi. 
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