
 

Autorizācija e-lietas portālā 

E-lietas portālā (turpmāk – Portāls) https://www.elieta.lv iespējams autorizēties ar latvija.lv vienoto pieteikšanos, izmantojot kvalificētus paaugstinātas drošības 

elektroniskās identifikācijas līdzekļus – ID karte, eParaksts, eParaksts mobile, eIDAS. Lai autorizētos Portālā, jāspiež poga “Pieslēgties” -> jāizvēlas 

autorizācijas veids kā fiziskai vai juridiskai personai -> jāizvēlas kāds no pieejamajiem identifikācijas līdzekļiem: 

     

 

Juridiskām personām piekļuve Portālam un lietu datiem tiek nodrošināta: 

1) Autorizējoties portālā kā juridiskai personai ar latvija.lv vienoto pieteikšanos. Šajā gadījumā piekļuve tiks nodrošināta juridiskas personas 

amatpersonām, kuras reģistrētas Uzņēmumu reģistrā. Lai izmantotu šo iespēju, lietotājam jāizvēlas “Pieslēgties” -> jāizvēlas “Juridiska persona”: 

   

2) noslēdzot līgumu ar Tiesu administrāciju par juridiskas personas pārstāvju piekļuvi tiesvedības gaitas datiem. Līgumā norādītās personas Portālā tiks 

“atpazītas” un tiks nodrošināta piekļuve juridiskās personas lietu datiem. 

 

https://www.elieta.lv/


 

Datu atjaunošana 

Dati Portālā tiek atjaunoti katrā apaļā stundā. 

Lietu pieejamība 

Portālā ir pieejami administratīvo lietu, civillietu, tiesā pievienotie krimināllietu materiāli, kā arī tiesā pievienotie administratīvo pārkāpumu lietu materiāli.1  

Papildus ir nodrošināta funkcionalitāte prokuratūras materiālu atspoguļošanai. 2 Tiesības redzēt lietas datus Portālā tiek nodrošinātas saskaņā ar lietotāja lomu 

(piemēram,  “Prasītājs”, “Apsūdzētais”) konkrētā lietā.  

Šobrīd Portālā neattēlo šādus lietu paveidus: 

Krimināllietās – pirmstiesas procesi visām lietotāju lomām, procesi par noziedzīgi iegūtu mantu visām lietotāju lomām; 

Civillietās – visi prasību pieteikumu veidi lomai “Atbildētājs” 3; pagaidu aizsardzība pret vardarbību lomai “Atbildētājs”, prasības nodrošinājums pirms prasības 

celšanas tiesā visām lomām, pieteikums civillietā “Prasības nodrošinājums” lomai “Atbildētājs”; 

Administratīvo pārkāpumu lietās – pieteikums par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskati, pieteikums par datu iegūšanu no elektronisko 

sakaru komersanta, paziņojums par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskates un tiesiskuma pamatotības pārbaudi. 

Lietu atspoguļošana 4 

Paskaidrojam, ka saturiski Portālā atspoguļota informācija no TIS un TIS2. Vizuālās atšķirības attēlotas zemāk esošajos attēlos.  Lietu dati un materiāli lietas 

dalībniekiem ir pieejami sadaļā “Manas lietas”. Lietas tiek atspoguļotas saraksta veidā. Konkrētu lietu iespējams atvērt, uzspiežot uz lietas numura. 

Lietas kartiņā ir pieejama šāda informācija: 

1) Pamatdati, ar papildu iespēju pārslēgties pa dažādām instancēm, kā arī nosūtīt iesniegumu tiesai tiešsaistē, izmantojot pogu “Iesniegt e-veidlapu”: 

 
1 Portālā šobrīd pieejamas lietas, sākot ar 2021.gada 1.janvāri. Vecāku lietu dati pieejami, ja Tiesu informatīvajā sistēmā konkrētajā lietā ir veiktas jebkādas darbības. 
2 Paskaidrojam, ka pirmstiesas materiāli Portālā ir pieejami tad, ja prokurors tos ir publicējis Portālā konkrētajam dalībniekam. Tomēr vēršam uzmanību, ka patreiz vairums gadījumos ir 

saglabāta līdzšinējā kārtībā, kad materiāli tiek izsniegti papīra formā vai nosūtīti uz e-pastu. 
3 Paskaidrojam, ka pašreiz lomai “Atbildētājs” prasības pieteikuma informācija nav pieejama arī pēc lietas ierosināšanas. Informēsim atsevišķi par informācijas pieejamību Portālā. 
4 Turpmākajos attēlos izmantoti Portāla testa vides testa dati. 

 



   

 

Nospiežot pogu “Iesniegt e-veidlapu”, lietotājam tiek atvērta ekrānforma “Iesniegums tiesai”, kuru iespējams aizpildīt, pievienot datnes un nosūtīt tiesai. Šādā 

veidā iesniegta e-veidlapa (“Iesniegums tiesai”), tiks saņemta TIS lietvedībā, sadaļā “Iesniegumi no ELP”: 

   

 

2) Dalībnieki: 

Portālā TIS1 TIS2 

 
 

 



 

3) Darbības: 

Portālā TIS1 TIS2 

 

  

   

 

4) Lietā nozīmētās sēdes un rakstveida procesi: 

Portālā TIS1 TIS2 

  

 

 

Sadaļa netiek atsevisķi izdalīta 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Dokumenti, ar iespēju tos filtrēt, meklēt un kārtot: 

Portālā TIS1 TIS2 

 

  

 

Par dokumentiem Portālā tiek norādīta šāda informācija: datums5, nosaukums, numurs (ja ir), datne ar iespēju to lejupielādēt.  

Iepazīšanās ar lietu materiāliem 

Informējam, ka gadījumos, kad nepieciešams noskaidrot, vai lietas dalībnieks ir iepazinies ar lietas materiāliem Portālā, jāsazinās ar Tiesu administrāciju, 

nosūtot e-pasta vēstuli uz elietasportals@ta.gov.lv.  

Par tiesu portālu “Manas tiesas” 

Šobrīd arī līdzšinējais tiesu portāls https://manas.tiesas.lv/eTiesas/ un pilna tā funkcionalitāte, tai skaitā lietu apskate, ir pieejama lietotājiem. Šajā portālā ir 

saglabāta pieslēgšanās iespēja ar banku identifikāciju, kā arī lietotāja rekvizītiem, taču datu atjaunošana notiek vienu reizi diennaktī. Pieslēgšanās saite 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/Account/Login   

 

 

 

 

 

 
5 Pievienotajiem dokumentiem un lietvedībā pievienotajiem dokumentiem – pievienošanas datums, nolēmumiem – nolēmuma datums, audioprotokliem un pavēstēm – izveidošanas datums. 

mailto:elietasportals@ta.gov.lv
https://manas.tiesas.lv/eTiesas/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/Account/Login


Portāla lietotāju atbalsts 

Informācija par Portāla funkcionalitāti pieejama video ceļvedī šajā saitē.  

Ieteikumi gadījumos, ja lietas dalībnieks informē, ka “neredz” lietas materiālus: 

- precizēt, vai lietotājs ir piekļuvis korektai interneta vietnei. Lietu materiāli pieejami e-lietas portālā https://www.elieta.lv/ (datu atjaunošana notiek reizi 

stundā) un arī līdzšinējā tiesu portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/Account/Login  (datu atjaunošana notiek reizi diennaktī); 

- pārbaudīt, vai lietas materiālam nav pievienota atzīme par ierobežotas pieejamības dokumentu; 

- noskaidrot lietas numuru un kopā lietotāja kontaktinformāciju nosūtīt Tiesu administrācijai uz e-pasta adresi elietasportals@ta.gov.lv tālākai apstākļu 

precizēšanai. 

Papildus informējam, ka Portāla lietotāju atbalstu nodrošina Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu lietotāju atbalsta nodaļa: tālrunis 67063800, e-pasta 

adrese: elietasportals@ta.gov.lv.  

https://www.elieta.lv/web/#/aktualitates/e50b11f7-f862-400c-af5c-e1b498a13448
https://www.elieta.lv/
https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/Account/Login
mailto:elietasportals@ta.gov.lv
mailto:elietasportals@ta.gov.lv

