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Par virzību jautājumā par nolēmumu efektīvu izpildi, parādnieku – saimnieciskās 

darbības veicēju – saglabājamo līdzekļu apmēru un  procesuālo izdevumu piedziņu un 

līdzekļu novirzīšanu parāda segšanai 

Tiesībsargs jau 2020.gadā aktualizēja un pievērsās jautājumam par tiesas nolēmumu 

efektīvu izpildi un attiecīgi 2020.gada 22.maijā vērsās Tieslietu ministrijā un Latvijas 

Zvērinātu tiesu izpildītāju padomē ar lūgumu sniegt informāciju par nepieciešamajiem 

pasākumiem un līdzekļiem, kas varētu efektivizēt nolēmumu izpildi par parāda piedziņu.  

Atsaucoties uz tiesībsarga vēstuli, Tieslietu ministrija 2020.gada 6.augustā 

organizēja sanāksmi par efektīvu nolēmumu izpildi parāda piedziņas lietās, kurā piedalījās 

pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes un 

Tiesībsarga biroja. 

Sanāksmes noslēgumā Tieslietu ministrija norādīja, ka daudzas idejas ir vērā 

ņemamas un būtu risināmas, tostarp izvēršot plašāku diskusiju pastāvīgās darba grupas 

grozījumu izstrādei Civilprocesa likumā ietvaros.  

Saistībā ar minēto jautājumu tiesībsargs 2021.gada 13.maijā vērsās Tieslietu 

ministrijā, lūdzot līdz 2021.gada 7.jūnijam sniegt informāciju par virzību šajā jautājumā 

un informēt par veiktajiem un plānotajiem pasākumiem nolēmumu par parāda piedziņu 

efektīvas izpildes uzlabošanā. Vienlaikus ar minēto vēstuli tiesībsargs lūdza Tieslietu 

ministrijai sniegt informāciju, kāda ir virzība jautājumā par parādnieku – saimnieciskās 

darbības veicēju – saglabājamo līdzekļu apmēru izpildu lietvedības ietvaros, kas tika 

iniciēts pēc tiesībsarga 2020.gada 2.novembra vēstules. 

Tieslietu ministrija 2021.gada 19.jūlijā informēja tiesībsargu par pēdējā gada laikā 

īstenotām iniciatīvām, kas vērstas uz parāda piedziņas efektivizēšanu. Vienlaikus Tieslietu 

ministrija informēja, ka tiesībsarga aktualizētos jautājumus paredzēts izvērtēt 2021.gada 

ietvaros, par izvērtējuma rezultātā gūtajiem secinājumiem informējot tiesībsargu. 

2021.gada 6.oktobrī Tieslietu ministrija ar e-pasta starpniecību saistībā ar likumprojekta 

“Grozījumi Civilprocesa likumā” (Nr.953/Lp13) izskatīšanu pirms trešā lasījuma 

informēja tiesībsargu, ka par vairākiem priekšlikumiem nolēmuma izpildes uzlabošanai ir 

nepieciešama vēl padziļināta ekspertu diskusija un Tieslietu ministrija turpinās darbu pie 

attiecīgā tiesiskā regulējuma izstrādes un informēs tiesībsargu par tālāko jautājuma virzību. 
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Līdz šim tiesībsargs nekādu papildu informāciju no Tieslietu ministrijas nav 

saņēmis. 

Tāpat tiesībsargs 2021.gada 27.janvārī aktualizēja jautājumu par procesuālo 

izdevumu piedziņu un naudas līdzekļu novirzīšanu parāda segšanai un lūdza Tieslietu 

ministrijai līdz 2021.gada 1.martam sniegt viedokli, vai situācijā, kad no notiesātā ar tiesas 

spriedumu ir piedzīti procesuālie izdevumi par labu valstij, ir lietderīgi un samērīgi tiesai 

izdot izpildu rakstu zvērinātam tiesu izpildītājam, ja iepriekš arestētie naudas līdzekļi, ar 

ko var tikt segts parāds, atrodas valsts rīcībā. Tieslietu ministrija 2021.gada 2.martā 

atbildēja, ka tiesībsarga vēstulē aprakstītā un tai līdzīgās situācijās, kad dažāda rakstura 

prasījumu piedziņas nodrošināšanai jau tiesvedības laikā apķīlāti naudas līdzekļi, būtu 

pamats iniciēt diskusiju par iespējami racionālāku spriedumu izpildes nodrošināšanas 

kārtību. Tāpēc ir nepieciešams šo problēmjautājumu padziļināti apspriest ekspertu lokā, uz 

diskusiju pieaicinot arī tiesībsarga pārstāvjus. Uzaicinājums no Tieslietu ministrijas par 

diskusijas laikiem līdz šim nav saņemts. 

Ievērojot iepriekšminēto, lūdzu, līdz 2022.gada 24.oktobrim sniegt informāciju par 

minēto jautājumu tālāko virzību un plānotajiem pasākumiem to izpildē. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne 
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