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Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras  

ŠĶĪRĒJTIESAS REGLAMENTS 

  

I. nodaļa 

Ievadnoteikumi 

 

1.pants. Strīda pakļautība LTRK šķīrējtiesai  

 

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

un rūpnīcas kameras Šķīrējtiesā (turpmāk: LTRK Šķīrējtiesa), bet nav noteikušas, pēc 

kādiem noteikumiem strīds izšķirams, uzskatāms, ka tās vienojušās par LTRK 

Šķīrējtiesas reglamenta vai LTRK Šķīrējtiesas mazo strīdu izskatīšanas reglamenta 

piemērošanu.  

 

(2) Jautājumu par strīda pakļautību lemj šķīrējtiesas sastāvs.  

 

2.pants. Termiņi 

 

(1) Pusēm jāveic visas procesuālās darbības šajā reglamentā noteiktajos termiņos. 

 

(2) LTRK Šķīrējtiesas padome vai šķīrējtiesas sastāvs pēc attiecīgās puses pamatota 

rakstiska lūguma un otras puses viedokļa noskaidrošanas var pagarināt šajā 

reglamentā noteiktos termiņus. 

 

3.pants. Paziņojumi un iesniegumi 

 

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

kas nodrošina apliecinājumu nosūtīšanas faktam, vai jānogādā adresātam personīgi 

pret parakstu. 

 

(2) Paziņojums vai iesniegums jāuzskata par saņemtu, 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. 

 

4. pants. Šķīrējtiesas procesa valoda 

 

Ja puses nav vienojušās par šķīrējtiesas procesa valodu šķīrējtiesas līgumā, 

šķīrējtiesas sastāvs izlemj šo jautājumu pēc pušu viedokļu  noskaidrošanas.  

 

5. pants. Šķīrējtiesas procesa vieta 

 

Šķīrējtiesas procesa vieta ir LTRK atrašanās vieta, ja vien  puses nav vienojušās par 

citu vietu vai ja šķīrējtiesas sastāvs nenolemj citādi šādas vienošanās neesamības 

gadījumā.  
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6. pants.  Pārstāvība 

 

Puses savas lietas ved pašas vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību. 

 

7. pants. Procesa konfidencialitāte 

 

Šķīrējtiesas process ir konfidenciāls, ja puses nav vienojošās citādi.  

 

8. pants. Pierādījumi 

  

Pusēm ir pienākums pierādīt apstākļus, uz kuriem tās atsaucas. Par pierādījumu 

pieļaujamību un attiecināmību lemj šķīrējtiesas sastāvs. 

 

9. pants. Puses neierašanās vai nepiedalīšanās sekas 

 

Ja puse bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šķīrējtiesas procesā, šķīrējtiesas process 

tiek turpināts un strīds tiek izšķirts bez šādas puses piedalīšanās. 

 

10. 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.  

 

II. nodaļa 

Šķīrējtiesas procesa uzsākšana 

 

11. pants. Šķīrējtiesas procesa uzsākšana lietā 

 

Šķīrējtiesas process lietā ir uzsākts dienā, kad LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā iesniegts 

prasības pieteikums. Prasības pieteikumam pievieno tik norakstus, cik lietā būs 

šķīrējtiesnešu un atbildētāju.  

 

12. pants. Prasības pieteikums 

 

Prasības pieteikums jāiesniedz rakstveidā LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā, norādot tajā 

informāciju par pusēm, prasības priekšmetu un summu, ieceltā šķīrējtiesneša vārdu un 

adresi, ja puses vienojušajās par trīs šķīrējtiesnešu šķīrējtiesas sastāvu, kā arī citu 

nepieciešamo informāciju. Prasības pieteikumam jāpievieno šķīrējtiesas līgums, 

pierādījumi un citi dokumenti, uz kuriem prasītājs atsaucas.  

 

13. pants. Atsauksme uz prasību 

 

Atbildētājam 15 dienu laikā no prasības pieteikuma nosūtīšanas jāiesniedz LTRK 

Šķīrējtiesas sekretariātā atsauksme uz prasību, norādot iebildumus, ja tādi ir, un tos 

apstiprinošus pierādījumus, kā arī ieceltā šķīrējtiesneša vārdu un adresi, ja puses 

vienojušajās par trīs šķīrējtiesnešu šķīrējtiesas sastāvu. 
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14. pants. Pretprasība 

 

Pretprasība jāiesniedz 15 dienu laikā no dienas, kad nosūtīts prasības pieteikums. 

Pretprasībā norāda informāciju par pusēm, prasības priekšmetu un summu, kā arī citu 

nepieciešamo informāciju. 

 

15. pants. Atsauksme uz pretprasību 

 

Atsauksme uz pretprasību jāiesniedz 15 dienu laikā no pretprasības nosūtīšanas. 

Atsauksmē uz pretprasību norāda iebildumus, ja tādi ir, un tos apstiprinošus 

pierādījumus. 

 

16. pants. Lietas nodošana šķīrējtiesas sastāvam 

 

(1) LTRK Šķīrējtiesas sekretariāts nodod lietas materiālus šķīrējtiesas sastāvam, tiklīdz 

tas ir izveidots un puses iemaksājušas šķīrējtiesas maksu. 

 

(2) Šķīrējtiesas sastāvam jānosaka šķīrējtiesas sēdes laiks 15 dienu laikā pēc lietas 

materiālu saņemšanas.  

 

III. nodaļa 

Šķīrējtiesas sastāvā izveidošana 

 

17.pants. Šķīrējtiesnešu skaits un to iecelšana 

 

(1) Ja puses nav vienojušās par šķīrējtiesnešu skaitu, strīdu izskata viens šķīrējtiesnesis, ja 

vien LTRK Šķīrējtiesas padome pēc vienas puses attiecīga pieteikuma nenolemj, ka 

lietas sarežģītības vai citu apstākļu dēļ lieta jāizskata trīs šķīrējtiesnešu šķīrējtiesas 

sastāvā. Šajā punktā minētais pieteikums jāpiesaka līdz ar prasības pieteikuma vai 

atsauksmes uz tās iesniegšanu LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā. LTRK Šķīrējtiesas 

padomei jāpieņem lēmums par šādu pieteikumu 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas, 

ievērojot otras puses viedokli. 

 

(2) Ja puses šķīrējtiesas līgumā vienojušās, ka strīdu izskatīs viena šķīrējtiesneša sastāvā, 

pusēm jāvienojas par konkrētu šķīrējtiesnesi 15 dienu laikā no dienas, kad 

atbildētājam nosūtīts prasības pieteikums. 

 

(3) Ja puses vienojušās par trīs šķīrējtiesnešu šķīrējtiesas sastāvu, katrai pusei jāieceļ 

šķīrējtiesnesis, norādot to prasības pieteikumā un atsauksmē uz prasību.  

 

(4) Ja LTRK Šķīrējtiesas padome nolēmusi šī panta (1) daļā noteiktā kārtībā par trīs 

šķīrējtiesnešu šķīrējtiesas sastāvu, katrai pusei jāieceļ šķīrējtiesnesis 15 dienu laikā 

pēc attiecīgā LTRK Šķīrējtiesas padomes lēmuma nosūtīšanas. 

 

(5) LTRK Šķīrējtiesas padome 15 dienu laikā no dienas, kad saņemta atsauksme uz 

prasību, ieceļ trešo tiesnesi, kas darbosies kā šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājs.  
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(6)  Ja puses šajā reglamentā noteiktajos gadījumos un termiņos  nevienojas par konkrētu 

šķīrējtiesnesi vai kāda no pusēm neieceļ šķīrējtiesnesi, LTRK Šķīrējtiesas padome 

ieceļ šķīrējtiesnesi 15 dienu laikā pēc noteiktā termiņa notecējuma.  

  

(7) 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 šī panta kārtībā.  

 

18. pants. Šķīrējtiesneša objektivitāte 

 

Personai, kura piekritusi būt par šķīrējtiesnesi, nekavējoties rakstveidā jāpaziņo 

pusēm, šķīrējtiesas sastāvam, ja puses vienojušajās par trīs šķīrējtiesnešu šķīrējtiesas 

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

par šīs personas objektivitāti un neatkarību konkrētajā lietā.  

 

19.pants. Šķīrējtiesneša noraidīšana 

 

(1) Paziņojums par šķīrējtiesneša noraidīšanu jāiesniedz LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā 

10 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.  

 

(2) LTRK Šķīrējtiesas sekretariāts paziņo par šķīrējtiesneša noraidījumu un tā 

pamatojumu otrai pusei un šķīrējtiesas sastāvam. Šķīrējtiesas sastāvs lemj par 

noraidījumu un tā pamatiem 10 dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas.  

 

(3)  Ja noraidījums ir pieteikts pirms šķīrējtiesas sastāva izveidošanas un ja 

šķīrējtiesnesis, kuram pieteikts noraidījums, neatsakās no savu pienākumu pildīšanas, 

jautājumu par šķīrējtiesneša noraidīšanu izlemj LTRK Šķīrējtiesas padome 10 dienu 

laikā no paziņojuma par noraidīšanu saņemšanas.  

 

19.
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. 
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19.
2
 pants Šķīrējtiesnešu parakstu apliecināšana 

 

Šķīrējtiesnešu parakstu uz nolēmumu apliecina ar LTRK zīmogu. 

 

 

IV. nodaļa 

Lietas izskatīšanas kārtība 

 

20. pants. Strīda izšķiršanai piemērojamās procesuālās tiesību normas 

 

Strīda izšķiršanā šķīrējtiesas sastāvam jāvadās pēc noteikumiem, par kuriem 

vienojušās puses šķīrējtiesas līgumā, un pēc šī reglamenta.  

 

21. pants.  Strīdam piemērojamās materiālo tiesību normas 

 

(1) Šķīrējtiesas sastāvam strīds jāizlemj pēc būtības saskaņā ar likumiem vai 

normatīvajiem aktiem, par kuru piemērošanu puses vienojušās.  

 

(2) Ja puses nav vienojušās par piemērojamajām materiālo tiesību normām,  šķīrējtiesas 

sastāvs piemēro likumus vai normatīvos aktus saskaņā ar spēkā esošām  tiesību 

normām. 

 

22.pants. Strīda izskatīšana 

 

(1) Ja puses nav vienojušajās par strīda izskatīšanu pēc dokumentiem un bez mutiskas 

lietas noklausīšanās, šķīrējtiesas sastāvs, ņemot vērā pušu viedokli, nosaka lietas 

izskatīšanas kārtību, laiku un veidu, kā sniedzamas liecības.  

 

(2) Ja kāds no šķīrējtiesnešiem tiek nomainīts, jaunizveidotais šķīrējtiesas sastāvs lemj 

par to, vai un kādā apmērā lietas mutiskā izskatīšana jāatkārto, ja tāda jau notikusi. 

 

23. pants. Lēmumi šķīrējtiesas procesa nodrošināšanai  

 

Šķīrējtiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas puses pamatota lūguma var pieņemt 

lēmumus šķīrējtiesas procesa nodrošināšanai un citus pagaidu lēmumus, ņemot vērā 

starptautiskā šķīrējtiesas procesa principus. 

 

 

23.
1
  pants Šķīrējtiesas procesa apturēšana un strīda izšķiršanas atlikšana 

 

Pēc vienas puses pamatota pieteikuma šķīrējtiesas sastāvs pieņem lēmumu apturēt 

šķīrējtiesas procesu vai atlikt strīda izšķiršanu. 

 

 

24. pants. Šķīrējtiesas procesa izbeigšana 

 

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

šķīrējtiesas procesu, vai prasītājs ir atsaucis prasības pieteikumu, kā arī citos likumā 
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paredzētos gadījumos šķīrējtiesas sastāvs vai, ja šķīrējtiesas sastāvs vēl nav izveidots, 

LTRK Šķīrējtiesas sekretariāts pieņem lēmumu par šķīrējtiesas procesa izbeigšanu.  

 

(2) Ja puses vienojušās par izlīgumu, pēc abu pušu lūguma šķīrējtiesas sastāvs var taisīt 

spriedumu, iekļaujot tajā pušu izlīgumu. 

 

(3) Ja pēc procesa uzsākšanas puses noteiktajos termiņos puses nav iemaksājušas 

šķīrējtiesas izmaksas vai prasītājs nav iecēlis šķīrējtiesnesi, LTRK Šķīrējtiesas 

sekretariāts var pieņemt lēmumu par procesa izbeigšanu.  

 

25. 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 sastāvs visus nolēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja šāds balsu 

vairākums netiek panākts, izšķirošā ir šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētāja balss, ja vien 

puses šķīrējtiesas līgumā nav vienojušās par citu šķīrējtiesas sastāva balsošanas 

kārtību. 

 

(3) Šķīrējtiesas nolēmumu paraksta visi šķīrējtiesneši.  

 

(4) Ja viena šķīrējtiesneša paraksta trūkst uz šķīrējtiesas nolēmuma, šķīrējtiesas 

nolēmums ir spēkā, ja to parakstījuši vairākums šķīrējtiesnešu, ar nosacījumu, ka 

šķīrējtiesnesis, kura paraksts nav uz nolēmuma, ir piedalījies šķīrējtiesas nolēmuma 

taisīšanā. 

 

(5) Ja prasītājs atsauc prasību vai lūdz atstāt prasību bez izskatīšanas, šķīrējtiesas sastāvs 

taisa attiecīgu nolēmumu, kurā nosaka arī  šķīrējtiesas izmaksas. 

 

(6) Pēc procesa pabeigšanas šķīrējtiesas sastāvs iesniedz LTRK Šķīrējtiesas sekretariātā 

pieņemtos nolēmumus, kur tie tiek glabāti arhīvā.  

 

26. pants. Sprieduma taisīšanas termiņi 

 

Šķīrējtiesas spriedums jātaisa trīs mēnešu laikā no dienas, kad lieta nodota šķīrējtiesas 

sastāvam izskatīšanai. LTRK Šķīrējtiesas padome pēc šķīrējtiesas sastāva rakstiska 

pieprasījuma var šo termiņu pagarināt. 

 

27. pants.  Šķīrējtiesas sprieduma labojumi, interpretācija un papildu spriedums 

 

(1) 10 dienu laikā pēc rakstveida sprieduma saņemšanas jebkura puse, paziņojot otrai 

pusei, var lūgt šķīrējtiesas sastāvu labot esošās kļūdas aprēķinos, pārrakstīšanās vai 

gramatiskās kļūdas.  

 

(2) 10 dienu laikā pēc rakstveida sprieduma saņemšanas jebkura puse var lūgt 

šķīrējtiesas sastāvu izskaidrot spriedumu. Sprieduma izskaidrojums no tā 

izskaidrošanas pieņemšanas brīža kļūst par sprieduma neatņemamu sastāvdaļu. 
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(3) Šķīrējtiesas sastāvs veic labojumus spriedumā vai izskaidro spriedumu 15 dienu laikā 

no lūguma saņemšanas.  

 

(4) Pēc puses pieprasījuma šķīrējtiesas sastāvs var pieņemt nolēmumu par atsevišķu 

prasību vai tās daļu izlemšanu atsevišķā spriedumā. 

 

(5) 10 dienu laikā pēc rakstveida sprieduma saņemšanas, jebkura puse, paziņojot otrai 

pusei, var lūgt šķīrējtiesas sastāvu taisīt papildus spriedumu par prasību, kas tika 

iesniegta, bet kura netika iekļauta spriedumā. Ja šķīrējtiesas sastāvs uzskata lūgumu 

par pamatotu, tas šo lūgumu izlemj 15 dienu laikā, taisot papildus spriedumu. 

 

V. nodaļa 

Šķīrējtiesas izmaksas 

 

28. pants. Šķīrējtiesas procesa izmaksas  

 

(1) Šķīrējtiesas procesa izmaksas sastāv no šķīrējtiesas maksas un šķīrējtiesnešu 

honorāra.  

 

(2) Šķīrējtiesas izmaksas ir noteiktas LTRK Šķīrējtiesas reglamenta pielikumā, bet citus 

izdevumus, kas radušies lietas vešanas laikā, nosaka šķīrējtiesas sastāvs. 

 

(3) Šķīrējtiesas sastāvs pieņem lēmumu par šķīrējtiesas izmaksu sadalījumu starp pusēm, 

ņemot vērā lietas iznākumu un citus lietas apstākļus. 
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LTRK ŠĶĪRĒJTIESAS REGLAMENTA 

1. PIELIKUMS 

 

LTRK ŠĶĪRĒJTIESAS NOLIKUMS 

 

1.pants. LTRK Šķīrējtiesa 

 

(1) Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesa (“LTRK Šķīrējtiesa”) ir 

pastāvīga šķīrējtiesa, kas ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

struktūrvienība. 

 

(2) LTRK Šķīrējtiesa organizē starptautisko un vietējo komercstrīdu izšķiršanu LTRK 

Šķīrējtiesas reglamenta noteiktajā kārtībā. 

 

(3) LTRK Šķīrējtiesa var organizēt strīdu izšķiršanu LTRK Šķīrējtiesā saskaņā ar 

UNCITRAL Šķīrējtiesas reglamentu, ja puses par to vienojušās. 

 

(4) Pušu vienošanās par strīdu izskatīšanu LTRK Šķīrējtiesā saskaņā ar UNCITRAL 

Šķīrējtiesas reglamentu ir arī vienošanās par LTRK Šķīrējtiesas padomi kā 

kompetento iestādi, un Hāgas Šķīrējtiesas ģenerālsekretāram uzticētās funkcijas 

izpildīs LTRK Šķīrējtiesas padome, ja vien pušu šķīrējtiesas līgums par strīdu 

izskatīšanu LTRK Šķīrējtiesā neparedz citādi.  

 

(5) Ja prasības summa ir līdz Ls 1000, un puses ir vienojušās par strīda izskatīšanu LTRK 

Šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, strīds ir izskatāms pēc LTRK Šķīrējtiesas mazo 

strīdu izskatīšanas reglamenta, ja vien puses nav vienojušās citādi. 

 

2. pants. LTRK šķīrējtiesas padome 

 

(1) LTRK Šķīrējtiesas padome sastāv no trīs padomes locekļiem, kurus uz četri gadiem 

ieceļ LTRK padome. LTRK Šķīrējtiesas padomes locekļi no sava vidus ieceļ  

priekšsēdētāju, kurš vada LTRK Šķīrējtiesas padomes darbu. 

 

(2) LTRK Šķīrējtiesas padome ir lemt tiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi locekļi. 

LTRK Šķīrējtiesas padome pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. 

Ja balsis dalās, izšķirošā ir LTRK Šķīrējtiesas padomes priekšsēdētāja balss. 

 

3.pants. LTRK šķīrējtiesas sekretariāts 

 

LTRK Šķīrējtiesai ir sekretariāts, kura darbu vada LTRK Šķīrējtiesas sekretārs. LTRK 

Šķīrējtiesas sekretariāta uzdevums ir organizēt LTRK Šķīrējtiesas padomes darbu, kā 

arī nodrošināt LTRK Šķīrējtiesas sekretariāta  funkciju veikšanu, kas paredzētas 

LTRK Šķīrējtiesas reglamentā. 

 

4.pants. Konfidencialitāte 

 

LTRK Šķīrējtiesa padome un sekretariāts, realizējot savas funkcijas saistībā ar 

konkrētiem pušu strīdiem, ievēro konfidencialitātes principu.  
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LTRK ŠĶĪRĒJTIESAS REGLAMENTA 

2. PIELIKUMS 

 

LTRK ŠĶĪRĒJTIESAS IZMAKSAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA  

 

 1.pants. Šķīrējtiesas izmaksu maksāšanas kārtība 

 

(1) Šķīrējtiesas izmaksu apmēri tiek noteikti atkarībā no prasības un pretprasības summas 

saskaņā ar LTRK Šķīrējtiesas reglamenta 2.pielikuma 2. un 3. pantu. 

 

(2) Ja kāda no pusēm neiemaksā noteikto šķīrējtiesas izmaksu summu, LTRK Šķīrējtiesas 

sekretariāts piedāvā otrai pusei 15 dienu laikā iemaksāt trūkstošo summu. Ja otra puse 

arī neiemaksā trūkstošo summu minētajā termiņā, tiek pieņemts lēmums par procesa 

izbeigšanu. 

 

(3) LTRK Šķīrējtiesas padome, ņemot vērā lietas sarežģītību, izskatīšanai nepieciešamo 

laiku un paredzamos izdevumus, nosaka nemateriālās prasības šķīrējtiesas izmaksu 

summu 10 dienu laikā no šāda pieteikuma iesniegšanas dienas. Noteiktās izmaksas 

nevar būt mazākas par šķīrējtiesas attiecīgo izmaksu minimālajām likmēm.  

 

(4) Ja puses panāk mierizlīgumu vai pirms lietas nodošanas šķīrējtiesas sastāvam tiek 

pieņemts lēmums par šķīrējtiesas procesa izbeigšanu sakarā ar atsacīšanos no prasības 

vai citu iemeslu dēļ,  LTRK Šķīrējtiesas sekretariāts atmaksā pušu jau iemaksātās 

šķīrējtiesas izmaksas, ieturot minimālo šķīrējtiesas maksu par LTRK Šķīrējtiesas 

procesa uzsākšanu - LVL 250* (divi simti piecdesmit latu). 

 

* PVN neieskaitot 

 

2.pants. Šķīrējtiesnešu samaksa 

 

Prasības summa latos (LVL)  Šķīrējtiesneša samaksa latos (LVL)* 

līdz 5 000  250 

no 5 001 līdz 25 000 375 

no 25 001 līdz 50 000 500 

no 50 001 līdz 250 000 1 000 

no 250 001 līdz 500 000 2 000 

no 500 001 līdz 1 000 000 3 500 

no 1 000 001 līdz 2 500 000 5 000 

virs 2 500 001 6 000 

* PVN neieskaitot 
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3.pants. Šķīrējtiesas maksa 

 

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

Līdz 12 500 250 

no 12 501  līdz 25 000 375 

no 25 001 līdz  50 000   375 + 1% no summas virs 25 001 

no 50 001 līdz  250 000 625 + 0,7% no summas virs 50 001 

no 250 001 līdz  500 000 975 + 0,5 % no summas virs 250 001 

no 500 001 līdz 1 000 000 2225 + 0,2% no summas virs 500 001 

no 1 000 001 līdz  2 500 000 3225 + 0,1 % no summas virs 1 000 001 

virs 2 500 001 4225 + 0,05% no summas virs 2 500 001 

 * PVN neieskaitot      

 

4.pants. Maksa par šķīrējtiesa sēdes protokolēšanu un LTRK Šķīrējtiesas sekretariāta 

apliecināta nolēmuma noraksta izsniegšanu 

 

(1) Maksa par šķīrējtiesas sēdes protokolēšanu ir LVL 60* (sešdesmit latu).  

 

(2) Maksa par LTRK Šķīrējtiesas sekretariāta apliecināta nolēmuma noraksta izsniegšanu ir 

LVL 6* (seši lati). 

 

* PVN neieskaitot 

 

 

 

 
 


