
Tiesu administrācija

manas.tiesas.lv
Vietnē manas.tiesas.lv iespējams uzzināt dažādas aktualitātes, 
kas saistītas ar tiesu portāla darbību, izmantot e-pakalpojumu 
“mani dati”, kā arī saņemt un lietot tiešsaistē citus pakalpojumus: 

Nodevu kalkulators; 
E-veidlapas; 
Tiesvedības gaita; 
Tiesu darbības teritorijas;  

Tiesas sēžu monitorings; 
Zemesgrāmatu e-pakalpojumi; 
Ārpustiesas ceļvedis; 
Tiesu kalendārs.

https://www.ta.gov.lv/lv
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/


manas.tiesas.lv pakalpojums
“TIESVEDĪBAS GAITA”

Arvien vairāk iedzīvotāju novērtē to, ka nav jādodas uz tiesu, lai iegūtu 
nepieciešamos dokumentus, jo tos ērti iespējams atrast vienuviet, 
izmantojot e-parakstu vai autorizējoties ar internetbankas piekļuves 
rekvizītiem un tādējādi sekojot līdzi tiesvedībai.

Portālā manas.tiesas.lv tiesvedībā iesaistītas personas var autorizēties 
ar e-parakstu vai internetbankas piekļuves rekvizītiem un sadaļā “Mani 
dati” būs pieejamas tiesvedības nolēmumu datnes un audioprotokoli, 
ja tādi ir pieejami. Ikviens var iepazīties ar vispārpieejamo informāciju 
par lietas būtību, ierakstot tiesvedības lietas numuru bez papildu 
autorizācijas.  

884 295

851 730

Tiesvedības
gaitas lietojums:

2020. gadā 

2019. gadā 839 804
2018. gadā 

Tiesvedības gaitu
iespējams aplūkot
dažādos procesos:

civilprocesā; 

kriminālprocesā; 

administratīvajā procesā. 

https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/tiesvedibas-gaita
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4

Dodies uz portālu
manas.tiesas.lv

Izvēlies sadaļu
“mani dati”

Izvēlies sadaļu
“manas lietas”

Autorizējies ar
e-parakstu vai
internetbankas
piekļuves
rekvizītiem
un iepazīsties ar
informāciju

Darbības shēmas attēlojums:

https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/Account/Login?returnUrl=%2FeTiesasMvc%2Flietas


Iesniegto e-veidlapu dinamika: 

15 035

15 295
2020. gadā 

14 498
2018. gadā 

2019. gadā 

Kādas
e-veidlapas
iespējams

aizpildīt portālā
manas.tiesas.lv? 

Pieteikums par saistības piespiedu 
izpildīšanu brīdinājuma kārtībā;

Prasības pieteikums vienkāršotajā 
procedūrā par uzturlīdzekļu 
piedziņu;

Prasības pieteikums vienkāršotajā 
procedūrā par naudas piedziņu;

Prasības pieteikums;

Pieteikums par saistību bezstrīdus 
piespiedu izpildīšanu.

manas.tiesas.lv pakalpojums
“E-VEIDLAPAS”

Atceries, ka “Ērtība ir vērtība!” un izvēlies pakalpojumus saņemt 
tiešsaistē. Portālā manas.tiesas.lv ērti iespējams aizpildīt e-veidlapas, 
lai iepriekš autorizējoties, varētu sagatavot dokumentus iesniegšanai 
Tiesu informatīvajā sistēmā. 

https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/e-pakalpojumi/e-veidlapas


Dodies uz portālu
manas.tiesas.lv

Izvēlies sadaļu
“pakalpojumi”

1 2

Izvēlies
“e-pakalpojumus”

3 4

Ja nepieciešama
palīdzība, noteikti

izmanto adresi
manas.tiesas.lv/eTiesasVednis/,

kur atrodama
papildu informācija

5
Aizpildi e-pakalpojumu veidlapu, 
pievieno pielikumus, paraksti ar 
e-parakstu katru dokumentu un 
iesniedz Tiesu informatīvajā sistēmā. 
Ja nepieciešams, izdrukā aizpildīto 
dokumentu PDF formātā. 

Darbības shēmas attēlojums:

https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasVednis/


manas.tiesas.lv pakalpojums
“NODEVU KALKULATORS”

Pēdējos gados viens no visvairāk izmantotajiem e-pakalpojumiem ir 
nodevu kalkulators, ko iespējams izmantot portālā manas.tiesas.lv. 
Tas palīdz ikvienam interesentam ērti vienuviet atrast visu 
nepieciešamo informāciju, lai veiktu nodevu izmaksu aprēķinus par 
dažādu sūdzību, pieteikumu un lūgumu iesniegšanu tiesā.

Nav nepieciešams zvanīt vai doties uz tiesu, lai uzzinātu sev 
nepieciešamo informāciju, jo visu ērti var atrast tiešsaistē. Nodevu 
kalkulatora e-pakalpojums patlaban pieejams portālā manas.tiesas.lv, 
bet jau drīzumā tas kopā ar citiem e-pakalpojumiem būs pieejams 
jaunajā portālā elieta.lv.

Nodevu
kalkulatora
lietojums: 

36 600
2017. gadā 37 585

2020. gadā 

2019. gadā 38 198

43 9062018. gadā 

Nodevu kalkulatoru
iespējams
izmantot,

lai aprēķinātu: 
Nodevu kalkulatoru iespējams izmantot 
kriminālprocesā, administratīvajā 
procesā un civilprocesā.

Nodevu izmaksas par dažādu 
sūdzību iesniegšanu; 

Pieteikumu iesniegšanai; 

Lūgumu iesniegšanu;  

Maksas pakalpojumiem.

https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators
http://elieta.lv/


Darbības shēmas attēlojums:

Dodies uz portālu
manas.tiesas.lv

Izvēlies sadaļu
“nodevu kalkulators”

1 2

Izvēlies
procesu

Izvēlies nepieciešamo nodevu
kalkulatora pakalpojumu un

aprēķini izdevumus

3 4

Ārpustiesas Ceļveža risinājums nodrošina iespēju jebkuram Portāla 
lietotājam soli pa solim risināt problēmas un strīdus ārpus tiesas.

Ārpustiesas Ceļvedis ietver:

informatīva rakstura palīdzību;

informatīvu palīdzību kā saiti uz ārējo resursu, piemēram, saiti 
uz www.likumi.lv, saiti uz judikatūru u. c.;

saiti uz DIS e-veidlapām gadījumā, ja strīda risināšanai lietotājs 
nolems vērsties tiesā.

https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators
https://manas.tiesas.lv/eTiesasCelvedis/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasCelvedis/
https://likumi.lv/


Izmantojot pakalpojumu Ārpustiesas Ceļvedis iespējams risināt: 

Tiesu administrācija

manas.tiesas.lv @tiesuadm@tiesuadm

ģimenes tiesību jautājumus, piemēram, laulāto kopīgās 
mantas sadali šķiršanās gadījumā, laulības šķiršanu, 
saskarsmes tiesību noteikšanu, kā arī uzturlīdzekļu piedziņu; 

īpašumu tiesību jautājumus jeb kopīpašuma izbeigšanu. 

Pašreiz tiesu e-pakalpojumus iespējams lietot tiešsaistē portālā 
manas.tiesas.lv, bet jau drīzumā tie vienuviet būs jaunā vietnē elieta.lv. 

https://www.ta.gov.lv/lv
https://www.facebook.com/tiesuadm
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasCelvedis/
http://elieta.lv/
https://twitter.com/tiesuadm



