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Lietas gaita Senāta Civillietu departamentā
PAR APGABALTIESAS SPRIEDUMU VAI LĒMUMU  
(likumā noteiktos gadījumos – arī par pirmās instances) 

PAR SPĒKĀ STĀJUŠOS  
PIRMĀS INSTANCES SPRIEDUMU

PAR SPĒKĀ STĀJUŠOS  
SENĀTA SPRIEDUMU

Kasācijas sūdzība Blakus sūdzība Ģenerālprokurora protests Pieteikums par  
jaunatklātiem apstākļiem

 IESNIEGŠANA
UN  

DROŠĪBAS 
NAUDA

Kas iesniedz:

 Lietas dalībnieks vai tā advokāts             Lietas dalībnieks vai tā pārstāvis 
Kur iesniedz:

 Tiesai, kuras nolēmumu pārsūdz (adresē Senāta Civillietu departamentam)

 Ģenerālprokurors

 Senātā

 Lietas dalībnieks vai tā pārstāvis

 Senātā
Iesniedz elektroniski, papīra formātā tiesā vai pa pastu

300 eiro 70 eiro 300 eiro

LIETAS
REĢISTRĀCIJA

UN
SADALE

Izprasīti lietas materiāli no zemākas instances tiesas

SKC SKC SPC SJC
Lietas dalībnieks var sekot savas lietas gaitai portālā www.elieta.lv

RĪCĪBAS  
SĒDE

Atteikts  
ierosināt kasācijas 
tiesvedību/
atteikts pieņemt 
blakus sūdzību

 Pārsūdzētais 
nolēmums 
stājas spēkā

Ierosināta kasācijas tiesvedība/tiesvedība sakarā ar blakussūdzību

Atteikts 
pieņemt 
pieteikumu

Pieteikums nodots 
izskatīšanai rakstveida 
procesā

Noteikts izskatīt  
tiesas sēdē mutvārdos

Noteikts izskatīt  
rakstveida procesā

Apturēta tiesvedība 
sakarā ar prejudiciālo 
jautājumu EST  
vai pieteikumu 
Satversmes tiesai

Var nodot izskatīšanai paplašinātā sastāvā

SAGATAVOŠANĀS 
LIETAS  

IZSKATĪŠANAI 

TIESAS SĒDE/ 
RAKSTVEIDA  

PROCESS

Tiesnesis referents nosaka tiesas sēdes laiku vai izskatīšanas rakstveida procesā datumu Tiesnesis referents nosaka 
izskatīšanas datumu

Lietas dalībniekiem tiek 
paziņots:

• Par nolēmuma 
pieejamības datumu

• Par tiesībām pieteikt 
noraidījumu tiesnesim

 Tiesas sēde  Rakstveida process

Lietas dalībniekiem tiek paziņots:

• Par izskatīšanas laiku un vietu

Lietas dalībnieks noraidījumu tiesnesim  
var pieteikt tiesas sēdē

Lietas dalībniekiem tiek paziņots:

• Par nolēmuma pieejamības datumu

• Par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnesim

Pasludināts nolēmums vai paziņots datums, kad tas pieejams www.elieta.lv vai Kancelejā
Nolēmums pieejams 
www.elieta.lv vai 
Kancelejā

PĒC SENĀTA 
NOLĒMUMA

  

11

Nolēmums nosūtīts  
lietas dalībniekiem

Ja lieta jāskata  
no jauna – tā nosūtīta  
Senāta nolēmumā 
norādītajai tiesai

Senāta nolēmums 
anonimizēts un publiski 
pieejams www.elieta.lv

Juridiski nozīmīgi nolēmumi 
publicēti Augstākās tiesas 
mājaslapā www.at.gov.lv 
Judikatūras arhīvā

Ja pārsūdzētais nolēmums stājas 
spēkā – lieta nosūtīta zemākas 
instances tiesai izpildu rakstu 
izrakstīšanai. Lieta glabājas  
pirmās instances tiesas arhīvā

Nav jāmaksā:
• Personām, kuras saskaņā ar likumu atbrīvotas no valsts nodevas maksas
• Personām, kuras no samaksas atbrīvojusi tiesa, ievērojot to mantisko stāvokli

Atmaksā:
• Ja nolēmumu pilnībā vai daļēji atceļ vai groza
• Ja kasācijas sūdzību vai pieteikumu atsauc līdz rīcības sēdei

Senāta kanceleja
       Lietu reģistrē Tiesu informācijas sistēmā (TIS) un aizpilda reģistrācijas kartīti             Lietai tiek piešķirts arhīva numurs

Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs atbilstoši apstiprinātajai lietu sadales kārtībai:
 Nosaka tiesnesi – referentu                      Nosaka tiesas sastāvu (3 senatori)


