IESNIEGTS
DOKUMENTS
kanceleja to reģistrē, nodod
tiesas priekšsēdētājam

3

dienu
l a i kā

tiesas priekšsēdētājs
izskata iesniegto dokumentu

1

*
mēneša
l a i kā

ja dokuments acīmredzami
neatbilst likumā pieteikumam par lietas
ierosināšanu izvirzītajām prasībām,
personai atbild saskaņā ar
Iesniegumu likumu

* sarežģītās lietās termiņu var
pagarināt par vēl vienu mēnesi
dokumentu reģistrē kā pieteikumu
par lietas ierosināšanu un tiesas
priekšsēdētājs norīko kolēģiju
tā izskatīšanai

LĒMUMS

par atteikšanos ierosināt lietu

LĒMUMS

3

par lietas ierosināšanu

dienu
l a i kā

lēmuma norakstu nosūta
pieteikuma iesniedzējam

tiesas priekšsēdētājs uzņemas
sagatavot lietu izskatīšanai
vai norīko tam citu tiesnesi

5

**

mēnešu
l a i kā

** sarežģītās lietās sagatavošanas
termiņu var pagarināt par vēl
diviem mēnešiem

TIESNESIS
SAGATAVO
LIETU IZSKATĪŠANAI

institūcija (amatpersona), kas
izdevusi apstrīdēto aktu,
iesniedz atbildes rakstu ar lietas
faktisko apstākļu izklāstu un
juridisko pamatojumu

tiesas noteiktajā termiņā, kas nevar
būt mazāks par diviem mēnešiem
no lietas ierosināšanas dienas

TIESNEŠA
ATZINUMS

par lietas sagatavošanas pabeigšanu,
kuru kopā ar lietu iesniedz
tiesas priekšsēdētājam

3

dienu
l a i kā

PRIEKŠSĒDĒTĀJA
LĒMUMS

par lietas nodošanu izskatīšanai,
tiesas sastāvu un
rīcības sēdes laiku un vietu

RĪCĪBAS SĒDE

lemj par procesa veidu,
tiesas sēdes laiku un vietu,
kā arī citiem jautājumiem

no

15

dienām
līdz

5

procesa dalībniekiem paziņo par
procesa veidu un laiku, tiesībām
iepazīties ar lietas materiāliem;
nosūta lēmuma norakstu

mēnešiem

ja lietu izskata tiesas sēdē ar lietas
dalībnieku piedalīšanos (t. s. "publiskajā procesā"),
ne vēlāk kā 15 dienas pirms sēdes lietas
dalībniekiem paziņo sēdes laiku un vietu, kā arī
šo informāciju nosūta publicēšanai
oﬁciālajam izdevumam "Latvijas Vēstnesis"

TIESAS SĒDE
ar lietas dalībnieku
piedalīšanos vai rakstveida procesā

30
dienu
l a i kā

PIEŅEM
vai PASLUDINA
NOLĒMUMU

spriedumu vai lēmumu
par tiesvedības izbeigšanu

3

nolēmums lietā, kas izskatīta tiesas
sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos,
stājas spēkā tā pasludināšanas brīdī,
bet rakstveida procesā izskatītā lietā tā publicēšanas dienā

dienu
l a i kā

nolēmuma norakstu vai kopiju izsniedz
vai nosūta lietas dalībniekiem, nosūta
publicēšanai oﬁciālajam izdevumam

5

dienu
l a i kā

TIESAS
NOLĒMUMU PUBLICĒ

oﬁciālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

pēc

2

mēnešiem

tiesneša, kas balsojis pret viedokli,
kas izteikts spriedumā, atsevišķās
domas publicē oﬁciālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis"

informāciju oﬁciālajā izdevumā publicē
elektroniski tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv

