E-lūguma iesniegšana
1.

Lai uzsāktu e-lūgumu iesniegšanu, autentificējaties “Mani dati” ar Latvija.lv.

2.

Spiediet “Jauns e-lūgums”, lai izvēlētos nostiprinājuma lūguma formu un uzsāktu aizpildīt
tiešsaistes formu.
Instrukcijā kā paraugs tiks izmantots nostiprinājuma lūgums jaunas tiesības nostiprināšanai

3.

Uzsāciet nostiprinājuma lūguma aizpildīšanu izvēloties tiesu, nostiprinājuma lūguma veidu
un apakšveidu. Svarīgi! Norādiet nekustamam īpašumam piederīgo tiesu, lai sadaļā
“Nekustamie īpašumi” sistēma spētu to atrast. Noskaidrot nekustamam īpašumam piederīgo
tiesu varat mājas lapas sadaļā “Meklēt īpašumu”.
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4.

Aizpildiet sadaļu “Nostiprinājuma lūdzēji”.
Spiediet “+”, lai pievienotu lūdzēju un aizpildiet prasīto informāciju. ! Norāda datus par
pašreizējo īpašnieku. Spiediet pogu “Pievienot”.

Aizpilda, ja
nepieciešams

5.

Aizpildiet sadaļu “Personas, kuras labā taisāms nostiprinājums”.
Spiediet “+”, lai pievienotu personu un aizpildiet prasīto informāciju. ! Norāda datus par
potenciālo īpašnieku. Spiediet pogu “Pievienot”.

Aizpilda, ja
nepieciešams

6.

Aizpildiet sadaļu “Nekustamie īpašumi”. ! Norāda datus par īpašumu, ar kuru saistīts
nostiprinājums.
Spiediet “+”, lai pievienotu nodalījumu un aizpildiet prasīto informāciju. Spiediet pogu
“Meklēt nodalījumu”. Ja nodalījums tiks atrasts, zemāk logā tiks atrādīts kadastra numurs,
adrese un/vai nosaukums. Spiediet pogu “Pievienot”.
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Ja nepieciešams noskaidrot zemesgrāmatu, nodalījuma numuru un apakšnodalījuma
numuru, to iespējams izdarīt mājas lapas sadaļā “Meklēt īpašumu”, īpašumu meklējot pēc
kāda no piedāvātajiem veidiem (pēc kadastra numura, nodalījuma numura, adreses vai
īpašuma nosaukuma).
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7.

Piemērs! Lūdzu nostiprināt īpašuma tiesības uz tiesas sprieduma pamata.

Aizpildiet sadaļu “Nostiprināmā tiesība”.
Brīvā formā norāda informāciju par to, uz kāda pamata un kādas tiesības šajā īpašumā būtu
nostiprināmas.

8.

Aizpildiet sadaļu “Papildus nosacījumi”. !Poga “Nodevu samaksa veikta, maksājuma mērķī
norādot papildu datus” izmantojama tikai gadījumā, ja esat veikuši valsts un/vai kancelejas
nodevu apmaksu, pirms nostiprinājuma lūguma iesniegšanas tiesā.
Papildus nosacījumu sadaļā iespējams norādīt jebkādu informāciju, kuru vēlaties nodot tiesai
(piemēram, lietošanas kārtība, pilnvarojumi, laulāto mantisko attiecību regulējums,
apliecinājumi, apstākļi, kas ietekmē nodevu apmēru).

9.
Aizpildiet sadaļu “Par tiesību nostiprināšanu
saņemamie dokumenti”.
Atzīmējiet un ievadiet pieprasīto informāciju,
ja tāda ir nepieciešama.
Visi dokumenti, kuri tiek piedāvāti kā
saņemami pēc tiesību nostiprināšanas, ir
saņemami gan elektroniski parakstīti gan
papīra formātā.

Piemērs! Pirkuma līgums, tiesas spriedums utml.

Piemērs! Ja vēlaties saņemt elektroniski parakstītu
zemesgrāmatu apliecību, atzīmējiet “v” pie
“apliecība” un “Piekrītu pieprasītos dokumentus
saņemt elektroniski”, ja vēlaties saņemt papīra
formātā, atzīmējiet tikai “v” pie “apliecības”.

Atzīmējiet “v” pie “apliecināti dokumentu noraksti” un zemāk teksta laukā norādiet, kādu
dokumentu norakstus vēlaties saņemt. Arī šos dokumentus iespējams saņemt gan
elektroniski parakstītus, gan papīra formātā.

10.

Aizpildiet sadaļu “Pievienotie dokumenti”
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Šajā sadaļā jāpievieno visi lietas izskatīšanai nepieciešamie dokumenti. Piemēram,
Nostiprinājuma lūgums, tiesas spriedums, valsts un/vai kancelejas kvīts.
Svarīgi! Tiešsaistes forma, kuru pildāt, pati par sevi nav nostiprinājuma lūgums! Skatiet 11.
solī, kā izveidot nostiprinājuma lūgumu.
1. Spiediet uz “+”, lai pievienotu datni ar dokumentiem

Spiediet uz pogas “Augšuplādēt”, lai atlasītu dokumentu no Jūsu datora.
Svarīgi! Visiem dokumentiem no izdevējiestādēm ir jābūt elektroniski parakstītiem .edoc, .pdf
vai .asice formātā.
Valsts un kancelejas nodevu maksājuma uzdevumus nav nepieciešams elektroniski parakstīt.
Ja tiek pievienoti dokumenti, kuri nav elektroniski parakstīti, tiesnesis lemj par pievienoto
dokumentu atbilstību un var atstāt lūgumu bez ievērības (noraidīt).

Atzīmējiet ar “v” atlasīto dokumentu un norādiet pieprasīto informāciju.
Spiediet pogu “Pievienot”.
Lai pievienotu nākamo dokumentu, atkārtojiet minētās darbības.

2. Spiediet uz “+”, lai pievienotu dokumentu bez datnes gadījumos, ja lietas izskatīšanai
nepieciešamais dokuments jau atrodas tiesā šī vai kāda cita nekustamā īpašuma lietā
(pievienojot dokumentu, datu ievades laukā “Numurs/apraksts”, norādiet nekustamā
īpašuma nodalījumu, kurā dokuments atrodas) vai, lai pievienotu dokumentu no 1. punktā
pievienotās datnes, ja tajā solī kāds no datnē esošajiem dokumentiem netika atzīmēts un
pievienots.

3. Labojiet informāciju par pievienotajiem dokumentiem vai dzēsiet tos.
4. Informācija par pievienotajām datnēm (ar papildus iespējām dzēst un labot pievienotās
datnes. Neobligāts).
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1. Spiediet pogu “Saglabāt”, lai saglabātu aizpildīto tiešsaistes formu.
Ieteikums! Ik pa laikam saglabājiet tiešsaistes formu, jo pēc noteikta laika sistēmas
iestājas sesijas noilgums, kā rezultātā ievadītie dati var pazust.

2. Spiediet pogu “Pabeigt”, lai pārietu pie iesniegšanas zemesgrāmatā.
Šo pogu izmantojiet tad, kad būsiet izpildījuši 5. pogas funkciju.
3. Spiediet pogu “Izveidot par paraugu”, lai izveidotu šīs tiešsaistes formas paraugu ar
visiem ievadītajiem datiem .
pievienotie e-dokumenti paraugā netiks pievienoti. Paraugs pieejams “Mani dati”
sadaļā e-lūgumu saraksts.
4. Spiediet pogu “Dzēst lūgumu”, lai neatgriezeniski dzēstu visus ievadītos datus un
tiktu novirzīts uz e-lūgumu sarakstu.
5.

Spiediet pogu “Izveidot formu”, lai izveidotu nostiprinājuma
lūgumu ar tiešsaistes formā savadītajiem datiem.
Uz Jūsu datora lejupielādēsies sagatavotais nostiprinājuma
lūgums, kurš Jums ir elektroniski jāparaksta un jāievieto pie
pievienotie dokumenti, kā tas ir instrukcijas 10.punktā. Sīkāku

informāciju par elektronisku dokumentu parakstīšanu skatīt mājas lapā
www.eparaksts.lv.
6. Spiediet pogu “Iesniegt zemesgrāmatā”, kad nostiprinājuma lūgums ir elektroniski
parakstīts un augšupielādēts tiešsaistes formas sadaļā “Pievienotie e-dokumenti”.
(10.punkts).
7. Spiediet pogu “Atlikt uz sagatavi”, lai turpinātu tiešsaistes formas rediģēšanu.

Veiksmīgas iesniegšanas gadījumā sistēma atrādīs paziņojumu, kurā uzrādīsies
izsekošanas numurs, pēc kura “Mani dati” sadaļā “E-lūgumu saraksts” iespējams
sekot lūguma izskatīšanas gaitai.

12.

Piemērs! Visas sadaļas, izņemot e-dokumenti, ir aizpildītas.
Piemērs! Viss aizpildīts, nosūtīt zemesgrāmatai!

Aizpildiet sadaļu “Piezīmes”, ja vēlaties. Lai e-lūgumu sarakstā pie šī tiešsaistes formas būtu
redzamas Jūsu piezīmes. Šīs piezīmes netiek sūtītas uz tiesu.

Nostiprinājuma lūguma melnraksts, kurš tiek lejupielādēts pēc “Izveidot formu”
pogas nospiešanas
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1) Kolonā “ Nr.p.k.” uzspiežot uz numura, tiks atvērta nostiprinājuma lūguma
tiešsaistes forma tādā statusā kāds norādīts kolonā “Statuss”. Atkarībā no formas
statusa, to iespējams turpināt aizpildīt (sagatave), izveidot par paraugu (iesniegts,
sagatave (par paraugu izveidotajās formās e-dokumenti jāpievieno no jauna)) vai izveidot
jaunu lūgumu (paraugs).
2) Ministru kabineta noteikumu Nr.898 “Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma
lūguma formām” pielikuma kārtas skaitlis.
3) Kolona “Ieraksts mainīts” norāda datumu, kad tiešsaistes formā pēdējo reizi ir
veiktas izmaiņas.
4) Kolona “Statuss” norāda tiešsaistes formas pašreizējo statusu.
5) Kolona “Statuss mainīts” norāda datumu, kad tiešsaistes formai ir mainīts statuss.
6) Kolonā “Izsekošanas num.” tiek norādīts iesniegtā Nostiprinājuma lūguma
izsekošanas numurs, uz kura nospiežot, Jūs varat sekot līdzi tā izskatīšanas gaitai.
(Attēls Nr.1)
7) Kolonā tiek parādīts paziņojums, ja pēc Nostiprinājuma lūguma iesniegšanas, tas nav
sasniedzis zemesgrāmatu.
8) Kolonā tiek norādīts datums, kad tiesnesis ir pieņēmis lēmumu attiecībā uz iesniegto
nostiprinājuma lūgumu. Lēmuma rezultāts ir redzams kolonā “Izsekošanas num”.
Skatīt Attēlu Nr.1, kolonā “Apraksts”, “Piezīmes”.

9) Kolonā “Piezīmes” uzrādās piezīme, kuru ievadījāt pēc instrukcijas 13. punkta, vai
sistēmas izdota piezīme.

Attēls Nr.1
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10) Kolonā “Darbības” iespējams dzēst tiešsaistes formu ar statusu “pabeigts” vai
“sagatave” spiežot uz “X”.
Tiešsaistes formai ar statusu “Iesniegts”, ja nostiprinājuma lūgums ir pieņemts
izskatīšanai un tas ir pievienots nostiprinājuma žurnālam (skatīt attēlu Nr.1),
iespējams pievienot papildus dokumentus, kuri būtu nepieciešami lietas izskatīšanai,
spiežot uz “+”, (skatīt attēlu Nr.2). Papildus dokumentus var iesniegt, kamēr tiesnesis
nav pieņēmis lēmumu.
Spiežot uz “i” iespējams apskatīt papildus pievienoto dokumentu sarakstu (skatīt
attēlu Nr.3) un apskatīt vai dokuments ir pievienots nostiprinājuma žurnālam.

Attēls Nr.2

Attēls Nr.3

11) Atzīmējiet “v” pie “zemesgrāmatā nenostiprinātie lūgumi” un spiediet pogu
“Atlasīt”, lai no saraksta noņemtu tās tiešsaistes formas, kuru nostiprinājuma
lūgumiem ir pieņemts tiesneša lēmums. Izņemot “v” un spiežot “Atlasīt”, saraksts
tiks atkal atrādīts pilnīgs.

Nostiprinājuma lūguma atsaukšana

Lai atsauktu iesniegto nostiprinājuma lūgumu, e-lūguma sarakstā atveriet tiešsaistes formu
kolonā “Nr.p.k”. Atvērsies aizpildītā tiešsaistes forma, kur apakšā spiediet pogu “Atsaukt”.

Ja nostiprinājuma lūgums vēl nebūs pievienots nostiprinājuma žurnālam (pārliecināties par
to var e-lūgumu sarakstā kolonā “Izsekošanas num.”), tas tiks nekavējoties atsaukts, par ko
uz ekrāna sistēma izdos paziņojumu. E-lūgumu saraksta kolonā “Izsekošanas num.”,
iespējams pārliecināties, ka nostiprinājuma lūgums ir atcelts.

Ja nostiprinājuma lūgums ir pievienots nostiprinājuma žurnālam, pēc pogas “Atsaukt”
nospiešanas, sistēma dos iespēju augšupielādēt nostiprinājuma lūguma atsaukumu
(elektroniski parakstīts iesniegums) Pēc dokumenta pievienošanas, aizpildiet prasīto
informāciju un spiediet pogu “Iesniegt zemesgrāmatā”. Pēc veiksmīgas iesniegšanas, sistēma
izdos paziņojumu. Pārliecināties par to, ka nostiprinājuma lūgums ir atsaukts, var e-lūgumu
sarakstā, kolonā “Statuss” un “Piezīmes”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā
zvanīt uz tālruni: 67063800
rakstīt uz e-pastu: info@zemesgramata.lv

