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VIDZEMES RAJONA TIESA 
 

Garā iela 5, Valmiera, LV-4201 

Tālrunis: 64222281, e-pasts: vidzeme@tiesas.lv 
 

 

RĪKOJUMS 

Valmierā                                                                                                           2019. gada 11.jūnijā Nr. 1-23/13 

                                                                                                
 
Pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 33. panta trešo daļu, grozīt rīkojumu “Par 

dokumentu apriti Vidzemes rajona tiesā”, izsakot to sekojošā nosaukumā un redakcijā: 

 

Par dokumentu iesniegšanu, saņemšanu un apriti Vidzemes rajona tiesā 
 

1. Personai ir tiesības jebkuru tiesai adresēto dokumentu iesniegt jebkurā tiesas ēkas 

atrašanās vietas kancelejā, nosūtīt pasta sūtījumā jebkurai tiesas adresei vai tiesas e-pastos. 

2.  Lai optimāli nodrošinātu ātrāku dokumenta procesuālo apriti, vispusīgāku apkalpošanu 

(iespēju ar maksājuma termināli pieņemt bezskaidras naudas maksājumus) un vienmērīgi 

noslogotu tiesas darbu ieteikts dokumentus iesniegt (nosūtīt): 

1) pieteikumus, kas vērsti uz civillietas uzsākšanu:  

- Garā ielā 5, Valmierā, 

- Raunas ielā 14, Cēsis,  

- Avotu ielā 8, Madonā,  

- Rūpniecības ielā 8, Alūksne, 

- Cēsu ielā 18, Limbaži, 

- Ābeļu ielā 6, Gulbene, 

- Rīgas ielā 2, Valka. 

2) nostiprinājuma lūgumus, kas vērsti uz zemesgrāmatu ierakstu veikšanu:  

- Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, 

- Raunas iela 14, Cēsis,  

- Blaumaņa ielā 3, Madonā,  

- Rūpniecības iela 8, Alūksne, 

- Rīgas ielā 16, Limbažos, 

- Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 

- Rīgas iela 2, Valka. 

3) sūtot elektroniski, pieteikumus par saistību izpildi brīdinājuma kārtībā vai jebkurus 

dokumentus, kas attiecas uz zemesgrāmatu lietām, uz e-pastu: 

vidzeme@zemegramata.lv 

4) sūtot elektroniski, jebkurus dokumentus, kas attiecas uz civillietām, uz e-pastu: 

vidzeme@tiesas.lv 

5) iesniegumus, pieteikumus jau tiesas lietvedībā esošā lietā tiesas atrašanās vietas ēkā, 

kur atrodas attiecīgā lieta. 
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3. Personai ir tiesības saņemt tiesas nolēmumus vai citus tiesas izsniegtos dokumentus tajā 

tiesas ēkā, kur atrodas attiecīgā lieta, pasta sūtījumā uz viņa norādīto korespondences 

adresi vai elektroniskā sūtījumā uz viņa norādīto e-pastu. Pēc nostiprinājuma lūguma 

ieraksta veikšanas zemesgrāmatā personai ir tiesības saņemt attiecīgos dokumentus tajā 

tiesas ēkā, kuru viņš norādījis nostiprinājuma lūgumā. 

4. Tiesā ienākošos procesuālos pieteikumus, uz kuru pamata tiek lemts par civillietas 

ierosināšanu, administratīvo pārkāpumu lietas, krimināllietas (tajā skaitā iesniegumus 

sodu izpildes lietās) un nostiprinājuma lūgumus reģistrē tiesas atrašanās vietas kancelejā, 

kurā tie iesniegti (atsūtīti), tos reģistrējot saskaņā ar lietvedības nosacījumiem un ievadot 

Tiesu informatīvā sistēmā (ievadot lietas nosaukumu būtību) vai Valsts vienotā datorizētā 

zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā. 

5. Lietās, kurās saskaņā ar Lietu sadale plānu tiesas priekšsēdētājam ir jāizlemj jautājums 

par lietas sadali, kancelejas vadītājs (vadītāja vietnieks) noskenē civillietās pieteikumu un 

krimināllietās lēmumu par apsūdzētā nodošanu tiesai (nepieciešamības gadījumā arī citus 

dokumentus) un nosūta tos tiesas priekšsēdētājam (prombūtnes laikā priekšsēdētāja 

vietniekam) uz e-pastu, ja kanceleja neatrodas vienā vietā ar tiesas priekšsēdētāja 

(priekšsēdētāja vietnieka) atrašanās vietu. Ja pieteikums iesniegts kā elektroniskais 

dokuments, to pārsūta tiesas priekšsēdētājam. 

6. Pēc lietu sadales kancelejas vadītājs (vadītāja vietnieks) vai viņa pilnvarota persona uz 

lietas (krimināllietās uz pavadraksta, civillietās uz pieteikuma) noformē attiecīgu 

rezolūciju, ja rezolūciju neliek pats tiesas priekšsēdētājs (priekšsēdētāja vietnieks), un 

nodod lietu attiecīgam tiesas sastāvam (tiesnesim). Ja pieteikums iesniegts kā 

elektroniskais dokuments, kancelejas vadītājs (vadītāja vietnieks) veic tā un pielikumā 

esošo dokumentu atvasinājuma izgatavošanu papīra formātā un apliecina kopijas 

atbilstību oriģinālam. 

7. Ja tiesas sastāvs neatrodas attiecīgās kancelejas atrašanās vietā, lieta tiek nosūtīta uz 

tiesas atrašanās vietu, kurā atrodas attiecīgais tiesas sastāvs. Lietas nosūtīšana notiek pa 

pastu (nepieciešamības gadījumā noformējot prioritāro pasta sūtījumu). Iespēju robežās 

lieta tiek nogādāta ar tiesas autotransportu. Ja izskatāmais pieteikums ir izskatāms ar 

ierobežotu procesuālo termiņu, kanceleja nosūta saņēmējtiesai skanētu pieteikumu un 

pielikumā esošo dokumentus, dokumentu oriģinālus nosūtot nekavējoties pa pastu vai 

nogādājot ar autotransportu. Elektronisko dokumentu pārsūta uz saņēmējtiesas kanceleju, 

kur kancelejas vadītājs (vadītāja vietnieks) veic tā un pielikumā esošo dokumentu 

atvasinājuma izgatavošanu papīra formātā, apliecina kopijas atbilstību oriģinālam un 

noformē attiecīgu rezolūciju atbilstoši automātiskai vai manuālai sadalei. 

8. Tiesā ienākošie dokumenti (tajā skaitā procesuālie iesniegumi un pieteikumi) tiek 

reģistrēti tiesas atrašanās vietas kancelejā, kurā tie iesniegti (atsūtīti), tos reģistrējot 

saskaņā ar lietvedības nosacījumiem un nepieciešamības gadījumā ievadot Tiesu 

informatīvā sistēmā. 

9. Kancelejas vadītājs (vadītāja vietnieks) ienākošos dokumentus ar savu rezolūciju nodod 

tam savas tiesas sastāvam (tiesnesim), kura lietvedībā atrodas attiecīgā lieta vai kurš to ir 

izskatījis. Ja lieta atrodas tiesas sastāvam citā tiesas atrašanās vietā, dokumentus nodod 

saskaņā ar rīkojuma 4.punkta nosacījumiem. 

10. Ja dokumentus nav iespējams nodot ievērojot 6.punkta nosacījumus (tiesnesis atrodas 

prombūtnē, tiesnesis beidzis pildīt amata pienākumus vai citi apstākļi) vai dokuments nav 

uzskatāms par procesuālu iesniegumu konkrētā lietā, kancelejas vadītājs (vadītāja 

vietnieks) tos nodot izlemšanai tiesas priekšsēdētājam (priekšsēdētāja vietniekam). Ja 
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tiesas priekšsēdētājs neatrodas kancelejas atrašanās vietā, dokuments tiek nosūtīts skanētā 

veidā uz e-pastu un saņemot elektroniski noformētu rezolūciju, kancelejas vadītājs 

(vadītāja vietnieks), noformējot šo rezolūciju uz dokumenta, to nodod tiesnesim. Ja 

tiesnesis neatrodas kancelejas atrašanās vietā, dokuments tiek nodots saskaņā ar rīkojuma 

4.punktu. Dokumentu novīzēšana var notikt arī Tiesu informatīvās sistēmas lietvedības 

modulī. 

11. Uz Vidzemes rajona tiesas e-pasta adresi vidzeme@tiesas.lv ienākošo saraksti un 

iesūtītos elektroniskos dokumentus apstrādā Vidzemes rajona tiesas kanceleja 

Valmierā, Garā ielā 5, e-pasta adresi vidzeme@zemegramata.lv ienākošo saraksti un 

iesūtītos elektroniskos dokumentus apstrādā Vidzemes rajona tiesas kanceleja 

Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13A. Kancelejas vadītājs (vadītāja vietnieks) ar 

ienākošiem dokumentiem rīkojas atbilstoši rīkojuma 5., 6., 7. punktu nosacījumiem, 

ievērojot izņēmumus: ja iespējams izpildīt 6.punkta nosacījumus, kancelejas vadītājs 

veic dokumentu reģistrēšanu, drukāšanu (elektroniskiem dokumentiem apliecinot 

atvasinājuma kopijas atbilstību oriģinālam); ja dokumenti pārsūtāmi, šīs darbības veic 

saņemējtiesas kanceleja. 

12.  Pastāvot īpašiem apstākļiem, vai gadījumiem, kas nav atrunāti šajā rīkojumā, tiesas 

priekšsēdētājs (priekšsēdētāja vietnieks) var dot citus mutiskus vai rakstisku norādījumus 

par dokumenta apstrādi vai virzību. 

Ar rīkojumu iepazīstināt Vidzemes rajona tiesas darbiniekus. 

 

Tiesas priekšsēdētājs                                                                                 J.Grīnbergs 

 


