Tiesu administrācija

ta.gov.lv
Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās
pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu)
tiesu, apgabaltiesu administratīvo darbu.
Tiesu administrācija izstrādājusi e-pakalpojumus, kas ikviena
iedzīvotāja dzīvi padara ērtāku, jo nav jātērē laiks, lai dažādas
veidlapas aizpildītu klātienē, tostarp naudas līdzekļu atmaksu.
Tīmekļa vietnē www.ta.gov.lv pieejama informācija par Tiesu
administrāciju, aktuālām vakancēm, jaunumiem, darbības
jomām, pārskatiem, statistiku un kontaktinformāciju. Dažādi
e-pakalpojumi pieejami Tiesu administrācijas uzturētajos
portālos:

Zemesgrāmatas e-pakalpojumi – plašāka informācija zemesgramata.lv;
Tiesu e-pakalpojumi – plašāka informācija manas.tiesas.lv;
Elektroniskās izsoles – izsoles.ta.gov.lv;
Nodevu atmaksa – ta.gov.lv.

NODEVU ATMAKSA
Tiesu administrācija dienā saņem līdz pat
10 pieteikumu par naudas līdzekļu
atmaksu no iestādes kontiem vai
dažādiem
Valsts
kases
kontiem.
E-veidlapa par naudas līdzekļu atmaksu
veidota tā, lai šo pieteikumu apstrāde notiktu daudz ātrāk un ērtāk
nekā tad, ja dokuments iesniegts papīra formātā, rakstot brīvā formā.
Tāpat jāatceras, ka laika un naudas resurss, kas jātērē, lai dotos uz
Tiesu administrāciju, noteikti ir daudz lielāks, nekā tiešsaistē veicot
pieteikumu. Lai to veiktu, nepieciešams doties uz vietni
www.ta.gov.lv, autorizējies ar e-parakstu vai internetbankas piekļuves
rekvizītiem.

Pieteikums vai nostiprinājuma
lūgums tiesā nav iesniegts;

Kādos
gadījumos
nepieciešams
atgūt naudas
līdzekļus no
Tiesu
administrācijas
vai Valsts
kases
kontiem?

tiesā iesniegtais pieteikums vai
sūdzība tiek atsaukta līdz tiesa veic
darbības ar to;
maksājums veikts nepareizi;
maksājums administratīvajā lietā ir
pārmaksāts vai ir samaksāts par
tādām darbībām, par kurām nebija
jāmaksā;
izpildu dokuments zvērinātam tiesu
izpildītājam izpildei nav iesniegts;
tiesa lēmusi par naudas līdzekļu
atmaksāšanu;
persona pārmaksājusi vai nepareizi
iemaksājusi naudas sodu, ko uzliek
tiesa.

KĀ IZMANTOT E-PAKALPOJUMU
"E-iesniegums par naudas
līdzekļu atmaksāšanu"?
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Autorizējies ar e-parakstu
vai internetbankas
piekļuves rekvizītiem

Atrodi
e-veidlapu
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Iesniedz
e-veidlapu

Gaidi Tiesu administrācijas
lēmumu!

Atceries, ka pandēmijas laikā apkalpošana klātienē notiek tikai ar iepriekšēju
pierakstu. Netērē laiku un izvēlies ērtību, aizpildot e-veidlapas tiešsaistē!

ELEKTRONISKĀS IZSOLES
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Elektroniskā izsoļu vietne dod iespēju izvietot nekustamā īpašuma un
kustamās mantas izsoļu sludinājumus, veikt personas atbilstības dalībai
izsolē pārbaudi un to autorizāciju, noturēt izsoli, veikt paziņojumu
nosūtīšanu tās dalībniekiem, kā arī citas ar izsoles organizēšanu un
norisi saistītas darbības.

Samazināt personu negodprātīgu vai
prettiesisku rīcību;

Elektroniskās
izsoļu vietnes
mērķis ir:

Padarīt ērtāku un ekonomiskāku izsoles
norisi, kā arī nodrošināt pārdošanu par
iespējami augstāko cenu;
Organizēt izsoles elektroniski neatkarīgi
no dalībnieku faktiskās atrašanās vietas.

Izsoles aģenta (automātiskā izsoles soļa)
pakalpojumus izsoles dalībniekam;
Izsoles rezultāta vai pārsolīšanas fakta
monitorēšanu elektronisko izsoļu vietnē
izsoles dalībniekam, nosūtot informāciju
elektroniski;

Kādus
pakalpojumus
iespējams
saņemt vietnē
izsoles.ta.gov.lv?

Elektronisko izsoļu vietnes izsoļu monitoringu;
Elektronisko izsoļu vietnes lietotāja
pieteikšanos dalībai konkrētā izsolē;
Katras izsoles organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē izsoles rīkotājam;
Nekustamā īpašuma pirkuma
nodrošinājumu.

Autorizējoties ar elektronisko parakstu vai vai internetbankas piekļuves
rekvizītiem, vienkopus iespējams uzzināt informāciju par katru no
jomām, tostarp maksājumu, izpildes darba termiņu, saņēmēju, kā arī
papildu ierobežojumus, kas attiecas uz konkrēto elektronisko izsoli.

www.ta.gov.lv

@tiesuadm

Tiesu administrācija

@tiesuadm

