TIESU ADMINISTRĀCIJAI
Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
reģistrācijas numurs: 90001672316
e-pasta adrese: kanceleja@ta.gov.lv
e-adrese: _DEFAULT@90001672316

__________________________________
(vārds, uzvārds, jur. pers. nosaukums)

__________________________________
(personas kods, reģ. nr.)

_______________________________
(e-pasta adrese)

_______________________________
(pasta adrese)

_______________________________
_________________

IESNIEGUMS
par naudas līdzekļu atmaksāšanu

(kontakttālrunis)

Lūdzu sniegt atzinumu un atmaksāt tiesu jomas kontā iemaksātus naudas līdzekļus, jo:
☐ pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesā nav iesniegts (izņemot, ja tiesa atsaka pieņemt
pieteikumu, atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, uzskata pieteikumu par neiesniegtu – šādā gadījumā par maksājuma
atmaksāšanu lemj tiesa),

☐ tiesā iesniegts pieteikums vai sūdzība atsaukta līdz jautājuma izlemšanai par pieteikuma vai
sūdzības pieņemšanu un lietas ierosināšanu, par atteikšanos pieņemt pieteikumu vai sūdzību vai
par pieteikuma vai sūdzības atstāšanu bez virzības,
☐ maksājums veikts nepareizi (piem., ar nepareizu mērķi, neatbilstoši mērķim, par tādām darbībām, par kurām
tā nav jāmaksā, nepareizā kontā, t. sk. ja tiesa pieteikumu uzskata par neiesniegtu, jo maksājums veikts nepareizā kontā);

☐ maksājums pārmaksāts – iemaksāta lielāka summa nekā nosaka normatīvie akti vai tiesas
nolēmums (izņemot, ja pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesā ir iesniegts – šādā gadījumā par pārmaksātā
maksājuma atmaksāšanu lemj tiesa),

☐ izpildu dokuments zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei nav iesniegts,
☐ tiesa lēmusi (ar lēmumu vai spriedumu) par naudas līdzekļu atmaksāšanu,
_____________________________________________________________________________
(situācijas apraksts, lietas numurs, puses)

_____________________________________________________________________________
(maksājuma veicējs, datums, summa, mērķis, ja iesniegumam nepievieno maksājuma dokumentu)

Lūdzu pārskaitīt minētos līdzekļus uz bankas kontu Nr. __________________________,
banka: _______________________.
Atbildi uz iesniegumu vēlos saņemt: ☐ uz e-pastu
☐ pa pastu
☐ telefoniski
☐ uz e-adresi (ja aktivizēta)
☐ īsziņā (SMS)
Pielikumā:☐ maksājuma dokumenti uz ___ lp.
☐ pilnvara* uz ___ lp.
☐ bankas termināļa kopija, ja maksājums veikts ar bankas karti, uz ___ lp.
☐ tiesas nolēmuma (ja pieejams) kopija uz ___ lp. ☐ _________________________ uz ___ lp.
☐ Piekrītu manu fiziskās personas datu apstrādei, ko veic Tiesu administrācija kā datu pārzinis
atbilstoši tās nolikuma 4.5.3–4.5.5 apakšpunktam un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai (t. sk. pārsūta kompetentai valsts iestādei vai tiesai iesnieguma izskatīšanas nolūkā un
glabā atbilstoši lietu nomenklatūrai 10 gadus).
_____________________

___________________

_______________________

(vieta, datums)

(paraksts)

(v. uzvārds)

* Ja iesniegumu iesniedz persona, kas nav veikusi maksājumu, iesniegumam obligāti pievienojama apliecināta pilnvaras kopija.
Ja iesniegumu iesniedz juridiskas personas pilnvarots pārstāvis, iesniegumam obligāti pievienojama apliecināta pilnvaras kopija (pilnvarojumā
ietverot pārstāvību valsts iestādēs).

