
 

 

*Par maza apmēra prasībām atzīstamas tādas, kurās prasības summa nepārsniedz 1500 Ls vai 2100 euro apmēru 
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2.pielikums 

Tiesu administrācijas 

2014.gada 22.oktobra 

iekšējiem noteikumiem Nr.1-3/13 

 

Tiesas lietu glabāšanas termiņu saraksts 

 

Nr.p.k. Tiesas lieta Glabāšanas termiņš (gados) 

 Civilprocesa lietas  

1. Prasības par atjaunošanu darbā  5 

2. Prasības par darba samaksas piedziņu un citiem darba strīdiem  5 

3. Prasības par zaudējumu un parāda piedziņu   maza apmēra*– 5; pārējās – 10 

4. Prasības par līdzekļu piedziņu bērnu uzturēšanai  20 

5. Prasības par bērnu izcelšanās noteikšanu  pastāvīgi 

6. Prasības par vecāku aizgādības izbeigšanu un aprobežošanu  20 

7. Par aizgādības tiesību noteikšanu, ierobežošanu un atcelšanu  20 

8. Par saskarsmes tiesību noteikšanu, ierobežošanu un atcelšanu  20 

9. Prasības par laulības šķiršanu vai neesamību  75 

10. Prasības par laulības šķiršanu  75 

11. Prasības par laulības atzīšanu par neesošu  75 

12. Prasības par izlikšanu bez citas dzīvojamās platības piešķiršanas  10 

13. Prasības par izlikšanu ar citas dzīvojamās platības piešķiršanu  10 

14. Prasības par izlikšanu par īres maksas nemaksāšanu  10 
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15. Prasības, kas izriet no telpu īres līguma attiecībām  10 

16. Īpašuma tiesību atzīšana uz namīpašumu  pastāvīgi 

17. Īpašuma tiesību atzīšana uz zemi vai uz zemi un mājīpašumu  pastāvīgi 

18. Strīdi par autortiesībām un blakustiesībām  pastāvīgi 

19. Strīdi par izgudrotājtiesībām  pastāvīgi 

20. Strīdi par rūpnieciskā īpašuma tiesībām - preču zīmēm  pastāvīgi 

21. Strīdi par rūpnieciskā īpašuma tiesībām - patentiem  pastāvīgi 

22. Strīdi par rūpnieciskā īpašuma tiesībām - dizainparaugiem  pastāvīgi 

23. Strīdi par rūpnieciskā īpašuma tiesībām - ģeogrāfiskajām norādēm  pastāvīgi 

24. 
Prasījumi personisku aizskārumu dēļ sakarā ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu 

un transporta līdzekļu avārijām  
10 

25. Prasījumi personisku aizskārumu dēļ, cietušajam veicot darba pienākumus 10 

26. Prasījumi personisku aizskārumu dēļ sakarā ar citiem apstākļiem  5 

27. Prasības par aresta noņemšanu mantai  5 

28. Mantiska atbildība par meža pārkāpumiem  5 

29. Mantiska atbildība par nelikumīgu medīšanu un zivju resursu iznīcināšanu  5 

30. Par goda un cieņas aizstāvēšanu  5 

31. Pārējās prasības tiesvedības lietas  10 

32. Lietas, kuras izriet no administratīvi tiesiskajām attiecībām  5 

33. Par adopcijas apstiprināšanu un atcelšanu  pastāvīgi 

34. Par adopcijas apstiprināšanu  pastāvīgi 

35. Par adopcijas atcelšanu  pastāvīgi 
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36. Par personas rīcībspējas ierobežošanu un ierobežojuma pārskatīšanu  75 

37. Par personas pagaidu vai mantas aizgādnību  75 

38. Pazudušas personas izsludināšana par mirušu  75 

39. Par faktu, kuriem ir juridiska nozīme, konstatēšanu  10 

40. Par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā  pastāvīgi 

41. Par mantojuma pieņemšanu un apstiprināšanu mantojuma tiesībās  pastāvīgi 

42. Citas mantojuma lietas  10 

43. Par pilnvarojuma atsaukšanu  10 

44. Par ierakstu nepareizību konstatēšanu civilaktu reģistrācijas grāmatā  10 

45. Sūdzības par notāra darbību  5 

46. Sūdzības par zvērināta notāra darbību  5 

47. Sūdzības par zvērināta tiesu izpildītāja darbību  5 

48. Lietas par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) maksātnespēju un bankrotu  10 

49. Tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietas  10 

50. Juridisku personu maksātnespējas procesa lietas  10 

51. Fizisku personu maksātnespējas procesa lietas  10 

52. Pārējās sevišķās tiesāšanas kārtības lietas  10 

53. Lietas par pilsonības atņemšanu  10 

54. Bāriņtiesas lēmuma apstiprināšana  10 

55. Ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšana un izpildīšana LR teritorijā  20 

56. 
Nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana un nekustamā īpašuma nostiprināšana uz 

piedzinēja vārda  
10 
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57. Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem maksātnespējas lietās  10 

58. Pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas  5 

59. 
Pieteikumi par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas tiesā un pierādījumu 

nodrošinājumu  
5 

60. Pieteikumi par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas tiesā  5 

61. Pieteikumi par pierādījumu nodrošinājumu pirms prasības celšanas tiesā  5 

62. Pieteikumi par saistību izpildi tiesas ceļā  5 

63. Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana  

10 
(TA 07.11.2017. iekšējo noteikumu 

redakcijā, kas spēkā no 01.01.2018. 10 gadu 

glabāšanas termiņš piemērojams lietām, 

kurās nolēmums stājās spēkā no 

01.01.2012.) 

64. Saistību izpilde brīdinājuma kārtībā  5 

65. Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā  

10 
(TA 07.11.2017. iekšējo noteikumu 

redakcijā, kas spēkā no 01.01.2018. 10 gadu 

glabāšanas termiņš piemērojams lietām, 

kurās nolēmums stājās spēkā no 

01.01.2012.) 

66. Saistības priekšmeta iesniegšana tiesai glabājumā  5 

67. Pieteikumi par šķīrējtiesas lēmumu piespiedu izpildi  5 

68. Pieteikumi par mantas aizsardzību, ja nav mantojuma lietas  5 

69. Pieteikumi, kas saistīti ar tiesas nolēmumu izpildi  3 

70. 
Lietas pēc Konkurences padomes iesnieguma „Par atļauju veikt Konkurences likuma 

9.panta piektās daļas 4.punktā minētās darbības” 
10 

 
Kriminālprocesa lietas   

71. KL IX.nodaļa. Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds pastāvīgi 
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72. KL X.nodaļa. Noziegumi pret valsti pastāvīgi 

73. 

KL XI.-

XXV.nodaļa 

Kriminālpārkāpums 5 

74. Mazāk smags noziegums 10 

75. Smags noziegums 15 

76. Sevišķi smags noziegums 20 

77. Process par noziedzīgi iegūtu mantu 10 

78. Lietas par sadarbības fakta konstatēšanu ar VDK pastāvīgi 

 Administratīvo pārkāpumu lietas  

79. Administratīvo pārkāpumu lieta 5 

80. (Izslēgts ar TA 30.12.2016. iekšējiem noteikumiem, kas spēkā no 01.01.2017.)  

81. Sūdzība par atteikšanos uzsākt lietvedību vai atzīt par cietušo  3 

82. Lieta par publiski nepieejamas administratīvā pārkāpuma vietas apskati 3 

   
Administratīvā procesa lietas   

83. Administratīvā lieta  10 

84. Lietas par imigrantiem un patvēruma meklētājiem pastāvīgi 


