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Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras  

ŠĶĪRĒJTIESAS  

MAZO STRĪDU IZSKATĪŠANAS 

 REGLAMENTS 

 

I. nodaļa 

Procesa uzsākšana 

 

1.pants. Mazo strīdu piekritība LTRK šķīrējtiesai  

 

(1) Ja puses vienojušās par esošā vai iespējamā strīda izskatīšanu Latvijas Tirdzniecības un 

rūpnīcas kameras Šķīrējtiesā  un prasības summa nepārsniedz Ls 1000, tās vienojušās par 

LTRK Šķīrējtiesas mazo strīdu izskatīšanas reglamenta piemērošanu. 

 

(2) Jautājumu par strīda pakļautību lemj šķīrējtiesnesis.  

 

2.pants. Prasības pieteikums 

 

(1) Prasības pieteikums jāiesniedz rakstveidā LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā, norādot: 

a) informāciju par pusēm,  

b) informācija par strīdu,  

c) prasītāja prasība. 

 

(2) Prasītājs pievieno prasības pieteikumam šķīrējtiesas līgumu, pierādījumus un citus 

dokumentus, uz kuriem Prasītājs atsaucas prasības pieteikumā.  

 

(3) Iesniedzot prasības pieteikumu, Prasītājs pievieno dokumentus, kas apstiprina 

šķīrējtiesas izmaksu nomaksu šajā reglamentā 18.un 19. pantā noteiktajā apmērā. Ja puse 

neiemaksā šajā reglamentā paredzētājā kārtībā šķīrējtiesas izmaksas, tiek pieņemts 

lēmums par prasības pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas. 

 

(4) Prasības pieteikuma iesniegšanas diena tiek uzskatīta par šķīrējtiesas procesa uzsākšanas 

dienu. 

 

(5)  Pēc prasības pieteikuma saņemšanas LTRK Šķīrējtiesas Sekretariāts 5 dienu laikā 

nosūta Atbildētājam prasības pieteikuma kopiju. 

 

3.pants. Atsauksme uz prasību 

 

(1) Atbildētājam 15 dienu laikā no prasības pieteikuma nosūtīšanas jāiesniedz LTRK 

Sekretariātā atsauksme uz prasību, norādot iebildumus, ja tādi ir, un pievienojot 

pierādījumus, kas  apstiprina iebildumus.   

 

(2) Pretprasība ceļama, ievērojot šī reglamenta 2.panta prasības.  

 

4.pants. Termiņi 

 

(1) Pusēm jāveic visas procesuālās darbības šajā reglamentā noteiktajos termiņos. 
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(2) LTRK Šķīrējtiesas padome vai šķīrējtienesis pēc attiecīgās puses pamatota rakstiska 

lūguma un otras puses viedokļa noskaidrošanas var pagarināt šajā reglamentā 

noteiktos termiņus. 

 

(3) Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, par 

termiņa pēdējo dienu skaitāma nākamā darba diena. 

 

5.pants. Paziņojumi un iesniegumi 

 

(1) Paziņojums vai iesniegums jānosūta ar reģistrētu vēstuli vai ar citu sazināšanās veidu, 

kas nodrošina apliecinājumu nosūtīšanas faktam, vai jānogādā adresātam personīgi pret 

parakstu. 

 

(2) Paziņojums vai iesniegums jāuzskata par saņemtu 3 dienas pēc to izsūtīšanas un, ja tas 

nogādāts adresātam personīgi vai pēc adresāta uzrādītās pasta adreses, vai juridiskās 

personas atrašanās vietas vai juridiskās adreses vai fiziskās personas deklarētās dzīves 

vietas adreses, bet, ja dzīves vieta nav deklarēta, jānogādā adresāta pēdējā zināmajā 

adresē. 

 

(3) Paziņojumi vai iesniegumi, kas sūtāmi ārpus Latvijas robežām jāuzskata par saņemtiem 

5 dienas pēc to izsūtīšanas. 

 

II. nodaļa 

Šķīrējtiesneša iecelšana 

 

6.pants. Šķīrējtiesneša iecelšana 

 

(1) Strīdi saskaņā ar šo reglamentu tiek izskatīti viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru LTRK 

Šķīrējtiesas padome ieceļ 5 dienu laikā no dienas, kad saņemts prasības pieteikums. 

 

(2) Ja šķīrējtiesnesis atsakās no savu pienākumu pildīšanas vai kādu citu objektīvu iemeslu 

dēļ nespēj pildīt šķīrējtiesneša pienākumus pēc šķīrējtiesas procesa uzsākšanas, viņa 

vietā ieceļ jaunu šķīrējtiesnesi šajā panta noteiktajā kārtībā. 

 

7.pants. Šķīrējtiesneša objektivitāte 

 

Personai, kura piekritusi būt par šķīrējtiesnesi, nekavējoties rakstveidā jāpaziņo pusēm 

un LTRK Šķīrējtiesas sekretariātam par apstākļiem, kas varētu radīt šaubas par šīs 

personas objektivitāti un neatkarību konkrētajā lietā. 

 

8.pants. Šķīrējtiesneša noraidīšana 

 

Paziņojums par šķīrējtiesneša noraidīšanu rakstiski jāiesniedz LTRK Šķīrējtiesas 

sekretariātā 5 dienu laikā no dienas, kad pusei ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var būt par 

pamatu noraidījumam. Ja puse neiesniedz šādu paziņojumu minētajā termiņā, uzskatāms, 

ka tā ir atteikusies šķīrējtiesnesi noraidīt.  
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8.
1 

pants. Šķīrējtiesnešu pilnvaru izbeigšanās 

 

(1)  Šķīrējtiesnešu pilnvaras izbeidzas: 

a) ja šķīrējtiesnesis sevi atstata līdz lietas izskatīšanas uzsākšanai, 

b) ja šķīrējtiesa pieņem lēmumu par šķīrējtiesneša noraidījumu, 

c) ja LTRK Šķīrējtiesas padome pieņem lēmumu par šķīrējtiesneša noraidījumu. 

 

(2) Šķīrējtiesnešu pilnvaras izbeidzas līdz ar sprieduma taisīšanu, ja vien kāda no pusēm 

nelūdz izlabot spriedumā pieļauto kļūdu aprēķinos, gramatisko vai drukas kļūdu, 

izskaidrot spriedumu vai arī taisīt papildu spriedumu. 

 

 

9. pants. Lietas nodošana šķīrējtiesnesim 

 

LTRK Šķīrējtiesas sekretariāts nodod lietas materiālus ieceltajam šķīrējtiesnesim 20 

dienu laikā no prasības pieteikuma kopijas nosūtīšanas Atbildētājam.  

 

III. nodaļa 

Lietas izskatīšanas kārtība 

 

10.pants. Strīda izšķiršanai piemērojamās tiesību normas 

 

(1) Strīda izšķiršanā šķīrējtiesnesim jāvadās pēc šī reglamenta. 

 

(2) Šķīrējtiesnesim strīds jāizlemj pēc būtības saskaņā ar likumiem vai normatīvajiem 

aktiem, par kuru piemērošanu puses vienojušās vai, ja puses nav vienojušās par 

piemērojamiem likumiem vai normatīvajiem aktiem, saskaņā ar spēkā esošām  

tiesību normām. 

 

11.pants. Strīda izskatīšana 

 

(1) Strīds tiek izskatīts pēc dokumentiem un bez mutiskas lietas noklausīšanās.   

 

(2) Šķīrējtiesas process ir konfidenciāls, ja puses nav vienojošās citādi. 

 

(3) Šķīrējtiesas procesa valoda ir latviešu un vieta ir LTRK atrašanās vieta, ja vien puses 

vai šķīrējtiesnesis nav nolēmuši citādi.  

 

12. pants. Puses nepiedalīšanās sekas 

 

Ja puse bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šķīrējtiesas procesā, šķīrējtiesas process tiek 

turpināts un strīds tiek izšķirts bez šādas puses piedalīšanās. 

 

13. pants. Tiesības uz iebildumiem 

 

Ja puse nekavējoties nav iesniegusi rakstveida iebildumus šķīrējtiesā, uzzinot, ka 

pārkāpts vai nav ievērots kāds no šķīrējtiesas procesa noteikumiem, uzskatāms, ka tā ir 

atteikusies no savām tiesībām celt šādus iebildumus 
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14. pants. Šķīrējtiesas procesa izbeigšana 

 

(1) Ja līdz sprieduma taisīšanai puses vienojas par mierizlīgumu vai citādi vēlas izbeigt 

šķīrējtiesas procesu, vai prasītājs ir atsaucis prasības pieteikumu, kā arī citos likumā 

paredzētajos gadījumos šķīrējtiesnesis vai, ja šķīrējtiesnesis vēl nav iecelts, LTRK 

Šķīrējtiesas sekretariāts pieņem lēmumu par šķīrējtiesas procesa izbeigšanu.  

 

(2) Ja puses vienojušās par mierizlīgumu, pēc abu pušu lūguma šķīrējtiesnesis var taisīt 

spriedumu, iekļaujot tajā pušu mierizlīgumu. 

 

14.
1
  pants Šķīrējtiesas procesa apturēšana, strīda izšķiršanas atlikšana 

 

Pēc vienas puses pamatota pieteikuma šķīrējtiesas sastāvs pieņem lēmumu apturēt 

šķīrējtiesas procesu vai atlikt strīda izšķiršanu. 

 

15. pants.  Šķīrējtiesas nolēmumi 

 

(1) Visi šķīrējtiesas nolēmumi (spriedumi un lēmumi) ir obligāti un saistoši abām pusēm. 

Šķīrējtiesas nolēmums izpildāms labprātīgi nolēmumā noteiktajā termiņā.  

 

(2) Šķīrējtiesas nolēmumu paraksta šķīrējtiesnesis. Šķīrējtiesneša parakstu uz nolēmuma 

apliecina ar LTRK zīmogu. 

 

(3) Ja prasītājs atsauc prasību vai lūdz atstāt prasību bez izskatīšanas, šķīrējtiesnesis  taisa 

attiecīgu nolēmumu, kurā nosaka arī  šķīrējtiesas izmaksas. 

 

(4) Šķīrējtiesnesis lemj par šķīrējtiesas izmaksu sadalījumu starp pusēm, ņemot vērā lietas 

iznākumu un citus lietas apstākļus. 

 

(5) Pēc procesa pabeigšanas šķīrējtiesnesis iesniedz LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā 

pieņemtos nolēmumus, kur tie tiek glabāti arhīvā.  

 

16. pants. Sprieduma taisīšanas termiņi 

 

Šķīrējtiesas spriedums jāpieņem 10 dienu laikā no dienas, kad lieta nodota 

šķīrējtiesnesim izskatīšanā. LTRK Šķīrējtiesas padome pēc šķīrējtiesneša rakstiska 

pieprasījuma var šo termiņu pagarināt. 

 

V. nodaļa 

Šķīrējtiesas izmaksas 

 

17. pants. Šķīrējtiesas procesa izmaksas  

 

Šķīrējtiesas procesa izmaksas sastāv no šķīrējtiesas maksas un šķīrējtiesneša honorāra. 

Šķīrējtiesas izmaksu apmēri tiek noteikti atkarībā no prasības un pretprasības summas 

saskaņā ar reglamenta 18. un 19.pantu. 
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18. pants. Šķīrējtiesneša honorārs 

 

Prasības summa latos (LVL) Honorārs latos (LVL) 

Līdz 500 100 

no 501 līdz 1000 150 

Mierizlīgums vai uzsākts, bet nepabeigts 

process un nav iecelts šķīrējtiesnesis 

60 

* PVN neieskaitot 

19.pants. Šķīrējtiesas maksa 

 

Prasības summa latos (LVL) Šķīrējtiesas maksa latos(LVL) 

Līdz 500 100 

no 501 līdz 1000 150 

Mierizlīgums vai uzsākts, bet nepabeigts 

process un nav iecelts šķīrējtiesnesis 

60 

* PVN neieskaitot   

 

  

 

 

 

 

 


