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APSTIPRINĀTS: 
ar 2015.gada 26.jūnijā 
Biedrības „Latvijas šķīrējtiesu asociācija” 
Biedru kopsapulces lēmumu 
 

__________________________ 

valdes loceklis Andris Zomers 
 

Saistību šķīrējtiesa 
REGLAMENTS 

 
I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
1.pants Šķīrējtiesas nosaukums 

(1) Pastāvīgās šķīrējtiesas nosaukums ir “Saistību šķīrējtiesa”. 
 

2.pants Piemērošanas jomas 
(1) Saistību šķīrējtiesa (turpmāk tekstā „šķīrējtiesa”) ir nevalstiska organizācija, 

kas darbojas pastāvīgi un izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto strīdu 
izšķiršanu. 

(2) Ja puses rakstveidā vienojušās par to, ka strīdi, kas attiecas un konkrēto 
līgumu, tiks nodoti izskatīšanai Saistību šķīrējtiesas sastāvam, tad tādi strīdi 
tiks izskatīti pamatojoties uz Šķīrējtiesu likumu, šo Reglamentu un ievērojot 
UNCITRAL Arbitrāžas likumu. 

(3) Pušu vienošanās par strīda nodošanu šķīrējtiesai var būt izteikta: 
1) kā atsevišķa abpusēja vienošanās; 
2) kā speciāls noteikums pušu līgumā (šķīrējtiesas atruna); 
3) pusēm apmainoties ar pasta sūtījumiem vai izmantojot elektroniskās 

saziņas  līdzekļus un nodrošinot, ka pušu griba nodot jau radušos vai 
iespējamu civiltiesisko strīdu izšķiršanai šķīrējtiesā tiek fiksēt ar drošu 
elektronisko parakstu. 

(4) Šķīrējtiesa ir tiesīga izšķirt jebkuru civiltiesisku strīdu, ja puses vienojušās par 
šī strīda nodošanu izšķiršanai, izņemot strīdus, kas noteikti Šķīrējtiesas likuma 
5.pantā. 

 
3.pants Šķīrējtiesas darba organizācija 

(1) Šķīrējtiesas darbu vada šķīrējtiesas priekšsēdētājs un šķīrējtiesas 
priekšsēdētāja vietnieks, kuri veic šķīrējtiesas reglamentā noteiktās funkcijas, 
lai pārraudzītu un nodrošinātu šķīrējtiesas darbību, kā arī šķīrējtiesas sastāva 
izveidošanu un tā darbību. 

(2) Šķīrējtiesas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic šķīrējtiesas 
priekšsēdētāja vietnieks. 

(3) Šķīrējtiesai ir mājas lapa www.sst.lv, kurā ievietota informācija par 
šķīrējtiesas nosaukumu, atrašanās vietu, apmeklētāju pieņemšanas vietu un 
laiku, šķīrējtiesas procesa izmaksām, konta numuru, šķīrējtiesas reglaments, 
šķīrējtiesnešu saraksts, kontaktinformācija, kā arī tulkota informācija krievu 
un angļu valodā. 
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II. ŠĶĪRĒJTIESNEŠU IECELŠANAS, NORAIDĪŠANAS UN PILNVARU 
IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA 

 
4.pants Šķīrējtiesnesis 

(1) Par šķīrējtiesnesi var iecelt jebkuru pilngadīgu personu, kurai nav nodibināta 
aizgādnība, neatkarīgi no tās pilsonības un dzīvesvietas, ja šī persona ir 
rakstveidā piekritusi būt par šķīrējtiesnesi, tai ir nevainojama reputācija, tā ir 
ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā 
līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kurai ir vismaz triju 
gadu praktiskā darba pieredze, strādājot augstskolas tiesību zinātņu 
specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes 
amatā un uz kuru nav attiecināmi Šķīrējtiesas likuma 15.pantā noteiktie 
ierobežojumi un kas atbilst Šķīrējtiesas likuma 14.panta otrās un ceturtās daļas 
prasībām. 

(2) Šķīrējtiesnesim jāpilda savi pienākumi godprātīgi, nepakļaujoties nekādai 
ietekmei, viņam jābūt objektīvam un neatkarīgam. 

 
5.pants Šķīrējtiesnešu skaits 

(1) Šķīrējtiesnešu skaitam ir jābūt nepāra. 
(2) Ja puses iepriekš nav saskaņojušas šķīrējtiesnešu skaitu, un ja 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad Atbildētājs saņēmis prasības 
pieteikumu, puses nav vienojušās par to, ka būs tikai viens šķīrējtiesnesis, tad 
tiek iecelti trīs šķīrējtiesneši šī reglamenta noteiktajā kārtībā. 

 
6.pants Šķīrējtiesnešu iecelšana 
(1) Puses var noteikt šķīrējtiesnešu iecelšanas kārtību. Puses šķīrējtiesnešu iecelšanu 
var uzticēt jebkurai rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai. 
(2) Ja puses vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai šķīrējtiesai, bet nav vienojušās 
par šķīrējtiesnešu iecelšanas kārtību, šķīrējtiesnešus ieceļ saskaņā ar šo reglamentu, 
ievērojot pušu līdztiesību. 
 
7.pants Šķīrējtiesas sastāva iecelšana 

(1) Ja puses vienojas iecelt vienu šķīrējtiesnesi, jebkura no pusēm var piedāvāt 
otrai pusei vienu vai vairāku personu kandidatūras, no kurām viena varētu būt 
par vienpersonisku šķīrējtiesnesi. 

(2) Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad viena puse saņēmusi 
priekšlikumus, kuri izdarīti saskaņā ar 1.punktu, puses nav vienojušās par 
vienpersoniskā šķīrējtiesneša izvēli, vienpersonisko šķīrējtiesnesi ieceļ 
šķīrējtiesas Priekšsēdētājs. 

(3) Ja Puses nav vienojušās par šķīrējtiesneša iecelšanas kārtību, vai ja kāda no 
pusēm ir izteikusi lūgumu šķīrējtiesneša iecelšanai izmantot reglamentā 
noteikto procedūru, šķīrējtiesas priekšsēdētājs veic sekojošu procedūru: 

i. šķīrējtiesas Priekšsēdētāja vietnieks nosūta abām pusēm vai 
Pusei, kura nav norādījusi savu izvirzīto šķīrējtiesnesi, identisku 
šķīrējtiesnešu sarakstu (reglamenta pielikums Nr.5), kurā ir ne mazāk 
kā 3 (trīs) šķīrējtiesnešu uzvārdi; 

ii. 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc šī saraksta saņemšanas, katra 
no pusēm var to atgriezt šķīrējtiesas Priekšsēdētājam, izslēdzot personu 
vai personas uzvārdus pret kuriem tā iebilst; 
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iii. pēc norādītā termiņa notecēšanas šķīrējtiesas Priekšsēdētājs 
ieceļ vienpersonisko šķīrējtiesnesi no to personu skaita, kuras tika 
atzītas atgrieztajos sarakstos; 

iv. ja kāda iemesla dēļ iecelšana nevar notikt saskaņā ar šo 
procedūru, šķīrējtiesas Priekšsēdētājs ir tiesīgs iecelt šķīrējtiesnesi 
vienpersoniski. 

(4) Veicot iecelšanu, šķīrējtiesas priekšsēdētājs ņem vērā apstākļus, kuri var 
nodrošināt neatkarīga un objektīva šķīrējtiesneša iecelšanu. 

(5) Šķīrējtiesas priekšsēdētājam šķīrējtiesnesis ir jāieceļ pēc iespējas īsākā 
termiņā, bet ne ātrāk kā 15 dienu laikā no prasības pieteikuma saņemšanas 
dienas. 

(6) Ja puses vienojas par trīs šķīrējtiesnešu iecelšanu, katra puse ieceļ pa vienam 
šķīrējtiesnesim. Divi ieceltie šķīrējtiesneši izvēlas trešo šķīrējtiesnesi, kurš 
veic konkrētās lietas šķīrējtiesnešu priekšsēdētāja funkcijas. 

(7) Pēc pušu vienošanās lietu var izskatīt vairāk kā trīs šķīrējtiesneši, kurus 
vienādā skaitā ir iecēlušas puses. Pušu ieceltie šķīrējtiesneši izvēlas vēl vienu 
šķīrējtiesnesi, kurš veic konkrētās lietas šķīrējtiesnešu priekšsēdētāja 
funkcijas. 

(8) Ja pirmā puse 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad saņēmusi no otras 
puses paziņojumu par šķīrējtiesnešu iecelšanu, nepaziņo otrai pusei vai 
šķīrējtiesai par sava šķīrējtiesneša iecelšanu, tad otra puse var prasīt 
šķīrējtiesas Priekšsēdētājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā iecelt otru 
šķīrējtiesnesi. 

(9)  Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc abu pušu šķīrējtiesnešu iecelšanas 
šķīrējtiesneši nav vienojušies par konkrētās lietas šķīrējtiesnešu priekšsēdētāja 
izvēli, viņu ieceļ šķīrējtiesas Priekšsēdētājs pēc saviem ieskatiem. 

(10)  Priekšsēdētājs var pieprasīt no jebkuras puses tādu informāciju, kāda tam 
nepieciešama savu funkciju pildīšanai sakarā ar konkrēto strīdu. 

 
8.pants Šķīrējtiesneša atcelšana 

(1) Ja puse iecēlusi šķīrējtiesnesi un par to ir paziņots otrai pusei, tā nevar atcelt 
šo šķīrējtiesnesi bez otras puses piekrišanas. 

 
9.pants Šķīrējtiesnešu noraidīšana 

(1) Šķīrējtiesnešu mainīšana līdz lietas izskatīšanas beigām nav atļauta. Puse ir 
tiesīga pieteikt noraidījumu šķīrējtiesnesim, ja ir iestājies kāds no Šķīrējtiesas 
likuma 17.pantā pirmajā daļā nosacījumiem. 

(2) Iespējamais šķīrējtiesnesis paziņo pusei, kura griežas pie viņa sakarā ar 
iespējamo iecelšanu, jebkurus apstākļus, kuri var izsaukt pamatotas šaubas 
attiecībā uz viņa objektivitāti vai neatkarību, ieceltais šķīrējtiesnesis paziņo 
pusēm par šādiem apstākļiem, izņemot gadījumus, kad viņi jau iepriekš bija 
informēti par šiem apstākļiem. 

(3) Puse var pieprasīt noraidīt tās iecelto šķīrējtiesnesi tikai uz tāda pamata, kas 
viņai kļuvis zināms pēc minētā šķīrējtiesneša iecelšanas. 

 
10.pants Šķīrējtiesneša noraidīšanas kārtība 

(1) Puse, kura vēlas noraidīt šķīrējtiesnesi, savu pieteikumu nosūta otrai pusei, 
šķīrējtiesnesim, kas tiek noraidīts 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pusei 
kļuva zināmi 9.pantā minētie apstākļi. 
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(2) Pieteikums par noraidīšanu jānoformē rakstiski, konkrēti norādot 
šķīrējtiesneša noraidīšanas iemeslus. 

(3) Kad šķīrējtiesnesi noraida viena puse, otra puse var piekrist šķīrējtiesneša 
noraidījumam. Tāpat šķīrējtiesnesis, attiecībā pret kuru iesniegts noraidījums, 
var pats atteikties no savu pienākumu pildīšanas. Abos gadījumos, lai 
aizvietotu šķīrējtiesnesi jāievēro 6.un 7.panta paredzētā kārtība. 

(4) Ja otra puse piekrīt noraidījumam un ja noraidāmais šķīrējtiesnesis pats 
neatsakās no savu pienākumu pildīšanas, jautājumu par noraidījumu lemj 
šķīrējtiesas sastāvs vai pats šķīrējtiesnesis piecu dienu laikā no paziņojuma 
saņemšanas dienas. 

(5) Ja šķīrējtiesas priekšsēdētājs apmierina pieteikumu par noraidījumu, jaunu 
šķīrējtiesnesi ieceļ, ievērojot 6. un 7. pantā paredzēto šķīrējtiesnešu 
iecelšanas kārtību. 

 
11.pants Šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanās 

(1) Šķīrējtiesnesim ir tiesības atteikties no strīda izskatīšanas rakstiski paziņojot 
par to šķīrējtiesas Priekšsēdētājam. 

(2) Pusēm ir tiesības vienoties par šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanu, noformējot 
šo vienošanos rakstiski un iesniedzot to šķīrējtiesā. 

(3) Šķīrējtiesneša pilnvaras izbeidzas: 
1) ja pieņemts šķīrējtiesneša noraidījums; 
2) ja šķīrējtiesnesis atteicies no strīda izšķiršanas; 
3) ja puses vienojas par šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanu; 
4) ar šķīrējtiesneša atcelšanu; 
5) ar šķīrējtiesneša nāvi; 
6) ja uz viņu attiecināmi Šķīrējtiesas likuma 15.pantā minētie ierobežojumi. 

(4) Šķīrējtiesneša nāves gadījumā vai ja šķīrējtiesnesis nevar pildīt savus 
pienākumus ilgāk kā vienu mēnesi (prombūtnes, smagas slimības vai citu 
iemeslu dēļ) šķīrējtiesas Priekšsēdētājs pēc puses pieprasījuma lemj par jauna 
šķīrējtiesneša iecelšanu 6. un 7.panta noteiktajā kārtībā, vienlaicīgi apstiprinot 
iepriekšējā šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanos. 

 
12.pants Jauna šķīrējtiesneša iecelšanas sekas 

(1) Ja saskaņā ar 8. - 11.pantu tiek nomainīts vienpersoniskais šķīrējtiesnesis vai 
konkrētās lietas šķīrējtiesas priekšsēdētājs, strīda izšķiršanas process jāsāk no 
jauna. Ja tiek nomainīts jebkurš cits šķīrējtiesnesis, iepriekšējā izskatīšana var 
tikt atkārtota pēc šķīrējtiesas sastāva ieskata. 

 
III. KĀRTĪBA KĀDĀ APLIECINĀMI ŠĶĪRĒJTIESNEŠU PARAKSTI UZ 
NOLĒMUMA 
 
13. pants Kārtība kādā apliecināmi šķīrējtiesnešu paraksti uz nolēmuma 

(1) Šķīrējtiesnešu parakstus uz nolēmuma apliecina ar šķīrējtiesas spiedogu. 
 
IV. ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA 
 
14.pants Vispārējie noteikumi 

(1) Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas. 
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(2) Šķīrējtiesas sastāvs izšķirot strīdu, ievēro pušu līdztiesības un sacīkstes 
principu. Katrai pusei ir vienādas tiesības izklāstīt savu viedokli un aizstāvēt 
savas tiesības. 

(3) Šķīrējtiesas sastāvs izskatīšanu veic, pamatojoties uz dokumentiem un citiem 
materiāliem. Ja kāda no pusēm jebkurā procesa stadijā iesniedz attiecīgu 
lūgumu, šķīrējtiesas sastāvs notur sēdi ar liecinieku, ekspertu liecību vai 
mutisko debašu noklausīšanos. 

(4) Pēc pušu abpusēja lūguma šķīrējtiesas process var notikt rakstveidā. 
 
15.pants Strīda pakļautība 

(1) Par strīda pakļautību lemj šķīrējtiesas sastāvs arī gadījumos, kad kāda no 
pusēm apstrīd šķīrējtiesas līguma esamību vai tā spēkā esamību. 

(2) Iesniegumu par to, ka strīds nav pakļauts šķīrējtiesai, puse var iesniegt līdz 
dienai, kad beidzas atsauksmes uz prasības pieteikumu iesniegšanai noteiktais 
termiņš. 

(3) Šķīrējtiesas sastāvs jautājumu par strīda pakļautību var izlemt jebkurā 
šķīrējtiesas procesa stadijā. Ja strīda pakļautība šķīrējtiesai ir apstrīdēta līdz 
šķīrējtiesas sastāva iecelšanai, minēto jautājumu var izlemt šķīrējtiesas 
priekšsēdētājs, bet, ja pakļautība ir apstrīdēta pēc šķīrējtiesas sastāva 
iecelšanas, šo jautājumu izlemj šķīrējtiesas sastāvs. 

(4) Ja šķīrējtiesas sastāvs atzīst, ka strīds vai tā daļa nav pakļauta šķīrējtiesai, tā 
izbeidz šķīrējtiesas procesu vai tā daļu šajā reglamentā noteiktajā kārtībā. 

 
16. pants Prasības nodrošinājums pirms prasības celšanas šķīrējtiesā 

(1) Pēc iespējamā Prasītāja pieteikuma tiesa pēc parādnieka vai viņa mantas 
atrašanās vietas LR Civilprocesa likuma 138.pantā noteiktajā kārtībā var 
nodrošināt prasību pirms tās celšanas. Tā pati tiesa pēc puses vai šķīrējtiesas 
sastāva lūguma lemj par prasības nodrošinājuma atcelšanu vai grozīšanu. 

(2) Pieteikums par prasības nodrošinājumu vai pieteikums par prasības 
nodrošinājuma grozīšanu nav uzskatāms par šķīrējtiesas vienošanās 
neievērošanu un nav šķērslis strīda izšķiršanai šķīrējtiesā.  

 
17. pants Šķīrējtiesas procesa vieta 

(1) Ja puses nevienojas par šķīrējtiesas procesa vietu, šo vietu nosaka šķīrējtiesas 
sastāvs, ņemot vērā šķīrējtiesas procesa apstākļus. 

(2) Pierādījumu pārbaudei šķīrējtiesas sastāvs var sanākt jebkurā vietā, kuru tā 
uzskata par piemērotu, informējot par to šķīrējtiesas procesa dalībniekus. 

(3) Šķīrējtiesas sastāvs var noteikt šķīrējtiesas procesa vietu tās valsts teritorijā, 
par kuru puses vienojušās. Tā var noklausīties lieciniekus un noturēt 
šķīrējtiesas sēdes jebkurā vietā, kuru tā uzskata par piemērotu, ievērojot 
procesa apstākļus. 

 
18. pants Valoda 

(1) Šķīrējtiesas sastāvs notur procesu latviešu valodā, ja puses nevienojas par 
procesa noturēšanu citā valodā. Ja kāds no procesa dalībniekiem nepārvalda 
valodu, kurā tiek noturēts process, šķīrējtiesas sastāvs pieaicina tulku. Tulka 
pakalpojumu apmaksas kārtību nosaka šķīrējtiesas sastāvs. 

(2) Šķīrējtiesas sastāvs var pieprasīt pusēm rakstiskā pierādījuma pārtulkošanu 
valodā, kurā tiek noturēts šķīrējtiesas process. 
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19.pants  Korespondence 
(1) Šķīrējtiesas procesā visi paziņojumi, pieteikumi un cita veida korespondence 

nosūtāma ierakstītā vēstulē vai citādi, fiksējot nosūtīšanas faktu, vai arī 
nogādājot adresātam personīgi pret parakstu. 

(2) Korespondence uzskatāma par saņemtu, ja tā ir piegādāta adresātam 
personīgi vai pēc adresāta uzrādītās pasta adreses, vai juridiskās personas 
atrašanās vietas – ja tās nevar noskaidrot saprātīgā ziņu ievākšanas ceļā – 
adresāta pēdējā zināmajā dzīvesvietā vai uzņēmuma atrašanās vietā. 

(3) Korespondence uzskatāma par saņemtu izsniegšanas dienā, ja tā ir piegādāta 
adresētam personīgi. Ja tā nosūtīta ar pasta sūtījumu, uzskatāms, ka tā 
saņemta septītajā dienā pēc pasta sūtījuma nosūtīšanas dienu, bet, ja tā 
nosūtīta elektroniskā pasta sūtījumā, uzskatāms, ka tā saņemta divu 
darbadienu laikā pēc nosūtīšanas dienas. 

 
20.pants Pušu pārstāvība 

(1) Puses var tikt pārstāvētas ar personām, kuras tās pašas izvēlas vai izmantot 
šādu personu palīdzību. 

(2) Puses pilnvarotai personai ir jāiesniedz atbilstoši noformēta pilnvara vai 
pilnvarojuma līgums. 

 
21. pants  Šķīrējtiesas procesa uzsākšana. Prasības pieteikums 

(1) Šķīrējtiesas process tiek uzsākts, rakstveidā iesniedzot prasības pieteikumu 
šķīrējtiesas adresē. Prasības pieteikums var tikt iesniegts latviešu valodā vai 
tajā valodā, kurā rakstīta vienošanās par šķīrējtiesu. 

(2) Pusei, kura iesniedz prasības pieteikumu (turpmāk tekstā Prasītājs) ir 
jānodrošina Prasības pieteikuma kopijas (ar pielikumiem) vienlaicīga 
nosūtīšana katram Atbildētājam. 

(3) Prasības pieteikumā norāda: 
1) Informāciju par pusēm: 

i. Prasītāja vārdu, uzvārdu, personas kods, deklarēto dzīvesvietu, 
bet, ja tādas nav – dzīvesvietu, juridiskai personai – tās 
nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. Prasītājs 
var norādīt savu tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja 
piekrīt saziņai ar šķīrējtiesu izmantot tālruni vai elektronisko 
pastu; 

ii. Atbildētāja vārdu, uzvārdu, personas kods, deklarēto 
dzīvesvietu, bet, ja tādas nav – dzīvesvietu, juridiskai personai 
– tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. 
Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja 
tas ir zināms; 

iii. Ja prasību ceļ pārstāvis – prasītāja pārstāvja vārdu uzvārdu, 
personas kodu un adresi saziņai ar šķīrējtiesu, juridiskai 
personai – tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko 
adresi. 

2) Prasībās par naudas summas piedziņu – kredītiestādes nosaukumu un 
tā konta numuru, kur veicama samaksa, ja šāds konts ir. 

3) Prasības priekšmetu, summu, prasības summas aprēķinu. 
4) Prasības pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina. 
5) Prasītāja prasījumus. 
6) Pievienoto dokumentu sarakstu. 
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7) Citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai. 
(5) Prasības pieteikumam pievieno: 

1) pušu vienošanos par šķīrējtiesu, ja šī vienošanās nav ietverta līgumā, 
kuras sakarā radies strīds; 

2) līgumu, kura sakarā radies strīds; 
3) dokumentus, kas apliecina tiesvedības maksas un tiesneša honorāra 

samaksu; 
4) dokumentus uz kuriem Prasītājs atsaucas pieteikumā. 

 
22.pants Šķīrējtiesas rīcība pēc prasības pieteikuma saņemšanas 

(1) Ja prasības pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šī reglamenta 
prasībām, šķīrējtiesa bez kavēšanās nosūta atbildētājam paziņojumu par 
prasības pieteikuma saņemšanu, kurā norāda šķīrējtiesnešu iecelšanas kārtību 
un termiņus, līdz kuram ir iesniedzama atsauksme uz prasību saskaņā ar šī 
reglamenta noteikumiem. 

 
23.pants  Šķīrējtiesas rīcība, ja prasības pieteikums neatbilst reglamenta prasībām 

(1) Ja prasības pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šī reglamenta 
prasībām, šķīrējtiesas priekšsēdētājs atstāj prasības pieteikumu bez tālākas 
virzības un informē par to iesniedzēju, dodot tam laiku novērst trūkumus. 

(2) Ja šķīrējtiesas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā trūkumi tiek novērsti, 
prasības pieteikums tiek uzskatīts par iesniegtu un tiek uzsākts šķīrējtiesas 
process. 

(3) Ja šķīrējtiesas priekšsēdētāja noteiktajā termiņā trūkumi netiek novērsti, 
prasības pieteikums tiek atdots iesniedzējam bez izskatīšanas. 

24.pants Atsauksme uz prasību 
(1) 15 dienu laikā no prasības pieteikuma saņemšanas atbildētajam jānosūta 

šķīrējtiesai atsauksme uz prasību, pievienojot tikpat norakstus un tam 
pievienotos pielikumus, cik ir šķīrējtiesas procesa dalībnieku. 

(2) Atsauksmē Atbildētājs norāda: vai viņš atzīst prasību pilnīgi vai kādā tā daļā; 
savus iebildumus pret prasību un to pamatojumu; pierādījumus, kas 
apstiprina viņa iebildumus pret prasību un to pamatojumu, kā arī likumu, uz 
kuru tie pamatoti; lūgumus par pierādījumu pieņemšanu vai izprasīšanu; 
citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā, savu 
tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ja viņš piekrīt saziņai ar 
šķīrējtiesu izmantot tālruni vai elektronisko pastu. 

(3) Atbildētājs pievieno savai atsauksmei dokumentus, uz kuriem pamatota viņa 
aizstāvība, vai atsauci uz dokumentiem vai citiem pierādījumiem, kuri 
jāiesniedz vismaz 3 (trīs) dienas pirms šķīrējtiesas sēdes. 

(4) Ja atbildētājs ir nokavējis atsauksmes iesniegšanas termiņu, tiesa var 
nokavējumu attaisnot, ja tas bijis pamatots. 

(5) Ja šķīrējtiesas noteiktajā termiņā atbildētājs neiesniedz savu atsauksmi uz 
prasību, šķīrējtiesai ir tiesības turpināt procesu. 

 
25.pants Šķīrējtiesas sēdes noteikšana 

(1) Pēc tam, kad no Atbildētāja ir saņemta atsauksme uz prasību vai arī ir 
notecējis Atbildētajam noteiktais termiņš atsauksmes sniegšanai un ir iecelts 
šķīrējtiesas sastāvs, šķīrējtiesas sastāvs nosaka šķīrējtiesas sēdes dienu un 
laiku, Šķīrējtiesas sēdes diena tiek noteikta ne ātrāk kā pēc 15 (piecpadsmit) 
dienām, skaitot no atsauksmes iesniegšanas termiņa izbeigšanās dienas. 
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(2) Pēc šķīrējtiesas sēdes noteikšanas, šķīrējtiesa bez kavēšanās paziņo lietas 
dalībniekiem šķīrējtiesas sēdes dienu, laiku un šķīrējtiesas sastāvu. 

 
V. STRĪDA IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
 
26.pants Procesuālie termiņi 

(1) Procesuālās darbības izpilda šajā reglamentā noteiktajos termiņos. Ja 
procesuālie termiņi šajā reglamentā nav noteikti, tos nosaka šķīrējtiesas 
sastāvs. 

(2) Šķīrējtiesas sastāvs var pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņus, ja 
uzskatīs to par lietderīgu, bet šķīrējtiesas sastāva noteiktie dokumentu 
iesniegšanas termiņi nedrīkst pārsniegt 45 (četrdesmit piecas) dienas. 

(3) Lai aprēķinātu termiņus saskaņā ar šo Reglamentu, termiņu tecējums sākas 
nākošajā dienā pēc korespondences saņemšanas, ja tā ir piegādāta adresātam 
personīgi vai septītajā dienā pēc dienas, kad tā nosūtīta adresāta pēc uzrādītās 
pasta adreses, vai juridiskās personas atrašanās vietas – ja tās nevar 
noskaidrot saprātīgā ziņu ievākšanas ceļā – adresāta pēdējā zināmajā 
dzīvesvietā vai uzņēmuma atrašanās vietā vai divu darbadienu laikā pēc 
nosūtīšanas elektroniskā pasta sūtījumā. 

(4) Ja termiņa pēdējā diena sakrīt ar oficiālu svētku dienu vai brīvdienu, kas ir 
adresēta dzīvesvietā vai uzņēmuma atrašanās vietā, termiņš tiek pagarināts 
līdz tuvākajai darbadienai. 

 
 
27.pants Procesuālo termiņu nokavējuma sekas, to apturēšana, atjaunošana un 
pagarināšana 

(1) Tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar šī reglamenta vai šķīrējtiesas 
sastāva noteiktā termiņa notecēšanu. 

(2) Apturot šķīrējtiesas procesu, termiņa tecējums tiek apturēts. Termiņa tecējums 
apstājas brīdī, kad radies apstāklis, kas ir par pamatu šķīrējtiesas procesa 
apturēšanai. Procesuālā termiņa tecējums turpinās no dienas, kad atjaunots 
šķīrējtiesas process. 

(3) Nokavētos procesuālos termiņus pēc puses pieteikuma var atjaunot šķīrējtiesas 
sastāvs, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslus par attaisnojošiem. Atjaunojot 
nokavēto termiņu, šķīrējtiesas sastāvs vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto 
procesuālo darbību. 

(4) Šķīrējtiesas sastāva noteiktos termiņus var pagarināt pēc puses pamatota 
pieteikuma. 

(5) Ja pieteikums par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu 
iesniegts līdz šķīrējtiesas sastāva iecelšanai, tad to izlemj šķīrējtiesas 
priekšsēdētājs. 

  
28. pants Pretprasība, tās iesniegšanas kārtība 

(1) Atbildētājs var iesniegt pretprasību, kuru šķīrējtiesas sastāvs var izskatīt kopā 
ar prasību, ja pretprasības priekšmets aptverts ar šķīrējtiesas līgumu. 
Pretprasība jānoformē atbilstoši nosacījumiem par prasības pieteikumu. 

(2) Pretprasību var iesniegt termiņā, kāds ir noteikts atsauksmes uz prasību 
iesniegšanai. 

 
29. pants Prasības pieteikumu un iebildumu grozīšana 
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(1) Šķīrējtiesas procesa laikā jebkura puse var grozīt vai papildināt savu prasības 
pieteikumu vai iebildumus, kamēr nav uzsākta civiltiesiskā strīda izšķiršana 
pēc būtības, ja vien puses nav vienojušās citādi. 

 
30.pants Papildus dokumenti 

(1) Šķīrējtiesa sastāvs nosaka kādi vēl dokumenti papildus prasības pieteikumam 
un atsauksmei uz prasību jāpieprasa no pusēm vai kādus tās var iesniegt, un 
nosaka šādu dokumentu iesniegšanas termiņu. 

 
31. pants Pierādījumi un lietas noklausīšanās 

(1) Pierādīšanas līdzekļi šķīrējtiesā var būt pušu paskaidrojumi, rakstveida 
pierādījumi, lietiskie pierādījumi un eksperta atzinumi. 

(2) Katras puses pienākums ir pierādīt apstākļus, uz kuriem tā atsaucas, 
pamatojot savus prasījumus vai iebildumus. 

(3) Šķīrējtiesa sastāvs pēc puses motivēta lūguma  ir tiesīga, pieprasīt, lai otra 
puses iesniedz tās rīcībā esošos rakstveida pierādījumus, šķīrējtiesas sastāva 
noteiktā termiņā. 

(4) Ja puses atsakās iesniegt šķīrējtiesas sastāvam tā norādītajā termiņā pieprasīto 
rakstveida pierādījumu, nenoliegdama, ka šis pierādījumus atrodas pie tās, 
šķīrējtiesas sastāvs var atzīt par pierādītiem tos faktus, kuru apstiprināšanai 
pretējā puse atsaukusies uz šo rakstveida pierādījumu. 

(5) Šķīrējtiesa sastāvs nosaka pierādījumu pieļaujamību un attiecināmību. 
 
32. pants Ekspertīze 

(1) Ja šķīrējtiesas līgumā nav noteikts citādi, šķīrējtiesa sastāvs pēc puses lūguma 
var noteikt ekspertīzi, uzaicināt vienu vai vairākus ekspertus. Ekspertīze tiek 
noteikta tikai tad, ja puse iepriekš ir samaksājusi par eksperta pakalpojumiem. 

(2) Šķīrējtiesas sastāvs var iecelt vienu vai vairākus ekspertus, lai viņi tai 
rakstveidā iesniegtu ziņojumu par konkrētiem jautājumiem, kurus norādījusi 
šķīrējtiesas sastāvs. Dokumentu kopija par šķīrējtiesas uzdevumu ekspertam 
tiek nosūtīta pusēm. 

(3) Pusēm jānodod ekspertam jebkura informācija, kura saistīta ar lietu, vai 
jānodod viņam apskatei jebkuri dokumenti vai preces, kuras eksperts var no 
tām pieprasīt. 

(4) Pēc eksperta ziņojuma saņemšanas šķīrējtiesas sastāvs nosūta ziņojuma kopiju 
pusēm, kurām jādod iespēja rakstveidā izteikt savu viedokli par ziņojumu. 
Katra no pusēm ir tiesīga iepazīties ar jebkuru dokumentu, uz kuriem eksperts 
atsaucas savā ziņojumā. 

(5) Pēc jebkuras puses lūguma eksperts pēc sava ziņojuma nodošanas var tikt 
uzklausīts sēdē, kurā pusēm jādod iespēja piedalīties un uzdot ekspertam 
jautājumus. 

 
33. pants Protokols 

(1) Šķīrējtiesas sēdes protokolē tikai tad, ja kāda no pusēm to pieprasa un ir 
iemaksājusi šķīrējtiesā atlīdzību par sekretāra pakalpojumiem. 

(2) Protokolu raksta šķīrējtiesas sastāva izraudzīts sekretārs. 
(3) Protokolu paraksta visi šķīrējtiesneši un sekretārs. Pusēm ir tiesības iepazīties 

ar protokolu un pieci dienu laikā pēc tā parakstīšanas iesniegt rakstveida 
piezīmes vai iebildumus par protokolu. Par iebildumu pamatotību vai 
piezīmju atbilstību šķīrējtiesas sēdē notikušajam lemj šķīrējtiesas sastāvs. 
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34.pants Strīda izšķiršanas atlikšana 

(1) Šķīrējtiesas sastāvam ir pienākums atlikt strīda izšķiršanu, ja šķīrējtiesas sēdē 
neierodas kāds no lietas dalībniekiem, jo viņam nav paziņots par šķīrējtiesas 
sēdes laiku un vietu. 

(2) Šķīrējtiesas sastāvs var atlikt strīda izšķiršanu: 
1) ja atzīst, ka nav iespējams izšķirt strīdu tāpēc, ka nav ieradies kāds 

lietas dalībnieks, kā arī sekretārs, eksperts vai tulks; 
2) pēc lietas dalībnieka lūguma, lai dotu viņam iespēju iesniegt papildu 

pierādījumus; 
3) pēc savas iniciatīvas procesuālo jautājumu atrisināšanai. 

(3) Nākamās šķīrējtiesas sēdes dienu un laiku šķīrējtiesa sastāvs paziņo lietas 
dalībniekiem pret parakstu vai arī uzaicina ar pavēstēm. 

 
35.pants Šķīrējtiesas procesa apturēšana un atjaunošana 

(1) Šķīrējtiesas sastāvam ir pienākums apturēt šķīrējtiesas procesu, ja: 
1) mirusi fiziskā persona vai beigusi pastāvēt juridiskā persona, kas strīdā 

ir puse, un ja apstrīdēta tiesiskā attiecība pieļauj tiesību pārņemšanu; 
2) puse zaudējusi rīcībspēju; 
3) šķīrējtiesā rakstveidā ir iesniegta pušu savstarpējā vienošanās par 

šķīrējtiesas procesa apturēšanu; 
(2) Šķīrējtiesa sastāvs pēc lietas dalībnieku vai savas iniciatīvas var apturēt 

tiesvedību, ja: 
1) puse slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nespēj piedalīties strīda 

izšķiršanā; 
2) šķīrējtiesa nosaka ekspertīzi. 

(3) Šķīrējtiesas sastāvs atjauno šķīrējtiesas procesu ar lēmumu pēc savas 
iniciatīvas vai pēc puses pieteikuma. 
 

36. pants Šķīrējtiesas noraidīšana sakarā ar nepakļautību 
(1) Ja šķīrējtiesas procesa laikā tiek konstatēts, ka lieta nav pakļauta šķīrējtiesai, 

tas šķīrējtiesas sastāvs pieņem noraidījumu sakarā ar lietas nepakļautību tai. 
(2) Ja šķīrējtiesas sastāvs atzīst līgumu par spēkā neesošu, tad tas nenozīmē, ka 

šķīrējtiesas atruna tiek atzīta par spēkā neesošu. 
(3) Noraidījumu sakarā ar lietas nepakļautību šķīrējtiesai pusēm ir jāpiesaka ne 

vēlāk, kā iesniedzot atsauksmi uz prasību. Attiecībā uz pretprasību – ne vēlāk, 
kā iesniedzot atsauksmi uz pretprasību. 

(4) Šķīrējtiesas sastāvs jautājumu par strīda pakļautību var izlemt jebkurā 
šķīrējtiesas procesa stadijā.  

 
37. pants Atteikšanās no tiesībām atsaukties uz reglamentu 

(1) Ja puse, kura zina, ka kāds šī reglamenta noteikums vai prasība netika 
ievērota, tomēr turpina piedalīties šķīrējtiesas procesā, tūlīt nepaziņojot 
iebildumus pret tādu neievērošanu, tad tiek uzskatīts, ka šādi puse ir 
atteikusies no savām tiesībām iebilst. 

 
VI. DIBINĀTĀJA NOSAUKUMS 
 
Saistību šķīrējtiesas dibinātājs ir biedrība „Latvijas šķīrējtiesu asociācija”. 
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VII. ŠĶĪRĒJTIESAS NOLĒMUMS 
 

38. pants Nolēmuma pieņemšana 
(1) Visi nolēmumi (lēmumi un spriedumi) šķīrējtiesā, ja tā sastāv vairāk kā no 

viena šķīrējtiesneša, tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. 
(2) Šķīrējtiesas nolēmums stājas spēkā tā pasludināšanas dienā. Tas nav 

pārsūdzams, un par to nevar iesniegt protestu. 
 
39.pants Šķīrējtiesas nolēmuma forma un juridiskais spēks 

(1) Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nepārsūdzams un obligāts pusēm, kuras 
apņemas to izpildīt bez vilcināšanās. Šķīrējtiesas spriedums stājas spēkā 
spriedumā norādītajā termiņā. 

(2) Šķīrējtiesas sastāvs taisa spriedumu rakstveidā. Spriedumā jāsagatavo 
atbilstoši Šķīrējtiesas likuma prasībām. 

(3) Šķīrējtiesas sastāva spriedums jāparaksta visiem šķīrējtiesnešiem un tajā jābūt 
norādītam sprieduma pieņemšanas datumam un vietai. Ja kāds no 
šķīrējtiesnešiem neparaksta šķīrējtiesas spriedumu, spriedumā jānorāda 
neparakstīšanas iemels, un viņam rakstiski jāizsaka savs atsevišķais viedoklis. 

(4) Šķīrējtiesas sastāvs tās pieņemto spriedumu var nodot atklātībai tikai ar pušu 
piekrišanu. Šķīrējtiesas sastāvs pieņemto spriedumu nosūta vai iesniedz 
pusēm. 

 
40.pants Piemērojamais likums „amiable compositeur” 

(1) Šķīrējtiesas sastāvs piemēro likumus, par kuriem puses vienojušās,  kā arī 
likumus, kuri jāpiemēro strīda izšķiršanā. Ja nav tādas vienošanās starp pusēm, 
šķīrējtiesa piemēro likumus, kurus nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

 
41. pants Izlīgums 

(1) Ja puses vienojas par izlīgumu, šķīrējtiesas sastāvs procesu izbeidz un, ja 
puses to lūdz un šķīrējtiesas sastāvs tam piekrīt, sastāda izlīgumu šķīrējtiesas 
sprieduma veidā, tajā iekļaujot noteikumus par kuriem panākta vienošanās. 

 
42.pants Šķīrējtiesas sprieduma izskaidrošana  

(1) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sprieduma saņemšanas jebkura puse var lūgt 
šķīrējtiesas sastāvu dot sprieduma izskaidrojumu, paziņojot par to otrai pusei. 

(2) Tāds izskaidrojums jādod rakstveidā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā 
pēc attiecīgā lūguma saņemšanas. 

(3) Šķīrējtiesas sastāvs ne vēlāk kā 15 dienas iepriekš paziņo pusēm par 
šķīrējtiesas sēdi, kurā tiks izlemts jautājums par sprieduma izskaidrošanu. 

 
43. pants Sprieduma kļūdu izlabošana 

(1) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sprieduma saņemšanas katra puse, paziņojot 
par to otrai pusei, var lūgt šķīrējtiesas sastāvu izlabot jebkuru spriedumā 
pieļauto gramatisko kļūdu vai drukas kļūdu, vai arī jebkuru aprēķinos pieļauto 
analītisko kļūdu. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc paziņošanas pusēm 
šķīrējtiesneši var izlabot tāda veida kļūdas pēc savas iniciatīvas. 

(2) Šādus labojumus šķīrējtiesas sastāvs izdara rakstveidā. 
(3) Šķīrējtiesas sastāvs ne vēlāk kā 15 dienas iepriekš paziņo pusēm par 

šķīrējtiesas sēdi, kurā tiks izlemts jautājums par sprieduma izskaidrošanu. 
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44. pants Papildus spriedums 

(1) 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc sprieduma saņemšanas jebkura puse, paziņojot 
par to otrai pusei, var lūgt šķīrējtiesas sastāvu pieņemt papildu spriedumu 
attiecībā pret prasījumiem, kuri tika iesniegti šķīrējtiesai procesa laikā un par 
kuriem spriedumā nekas nav minēts. 

(2) Šķīrējtiesas sastāvs ne vēlāk kā 15 dienas iepriekš paziņo pusēm par 
šķīrējtiesas sēdi, kurā tiks izlemts jautājums par sprieduma izskaidrošanu. 

 
45.pants Izslēgts ar 26.06.2015 lēmumu 
 
46.pants Šķīrējtiesas nolēmuma izpilde 

(1) Šķīrējtiesas nolēmums pusēm ir obligāts un izpildāms labprātīgi šajā 
nolēmumā noteiktajā termiņā. Labprātīgai sprieduma izpildei šķīrējtiesa 
nosaka termiņu, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām. 

(2) Ja šķīrējtiesas nolēmums izpildāms Latvijā un labprātīgi netiek pildīts, 
ieinteresētā puse ir tiesīga  Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā vērsties 
rajona (pilsētas) tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas 
nolēmuma piespiedu izpildei. 

(3) Šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpilde notiek saskaņā ar Civilprocesa 
likuma noteikumiem. 

 
47.pants Procesa dokumentu glabāšana pēc šķīrējtiesas procesa pabeigšanas 

(1) Šķīrējtiesas procesa dokumentus 10 gadus pēc šķīrējtiesas procesa 
pabeigšanas glabā šķīrējtiesa. Šķīrējtiesas dokumentus glabā likumā 
noteiktajā arhīvu glabāšanas kārtībā. 

 
VIII. ŠĶĪRĒJTIESAS IZDEVUMI UN TO SAMAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 
 
48.pants Šķīrējtiesas procesa izdevumi 
(1) Šķīrējtiesas spriedumā iekļauj šķīrējtiesas izdevumu summu, kura ietver sevī 
sekojošo: 

1) ar civiltiesiskā strīda izskatīšanu saistītās izmaksas; 
2) katra atsevišķa šķīrējtiesneša honorāru saskaņā ar Reglamenta 

pielikumu; 
3) citus izdevums tādā mērā, kādā šiem izdevumiem piekrīt šķīrējtiesa; 
4) zemāk minētos izdevumus tādā apmērā, kādu šķīrējtiesa atzīs par 

saprātīgu: 
- izdevumus, kuri saistīti ar tās puses juridisko pārstāvniecību, kuras 

labā tiek taisīts spriedums, ja par šādiem izdevumiem tika paziņots 
šķīrējtiesas procesa laikā; 

- izdevumus, kuri saistīti ar juridisko pārstāvniecību, par kuru ir noslēgts 
līgums, kas paredz lietas apmaksu un lietas iznākumu; 

- izdevumus, kuri saistīti ar juridisko palīdzību, par kuriem ir noslēgts 
līgums, kas paredz samaksu. 

5) šķīrējtiesas administratīvos izdevumus 
(2) Šķīrējtiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt citu tiesvedības maksu un 

šķīrējtiesnešu honorāru, katrā atsevišķā gadījumā lietās, kuru prasības summa 
nepārsniedz EUR 7114.00 un/ vai lietās, kurās prasītājs ir viena un tā pati 
persona. 
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(3) Šķīrējtiesnešu honorāru apmērs var tikt palielināts, ņemot vērā strīdus 
summu, strīdus priekšmeta sarežģītību, laiku, kas bija nepieciešamas 
šķīrējtiesnešiem, un jebkurus citus ar lietu saistītus apstākļus saskaņā ar 
šķīrējtiesas priekšsēdētāja lēmumu un pušu piekrišanu. 

 
49. pants Šķīrējtiesas izdevumus segšanas kārtība 

(1) Šķīrējtiesas izdevumi jāsedz pusei, kurai šķīrējtiesa taisījusi spriedumu par 
sliktu, izņemot šā panta 2.punktā paredzētos gadījumus. Tomēr šķīrējtiesa var 
jebkurus tādus izdevumus sadalīt starp pusēm, ja tā to uzskata par saprātīgu, 
ņemot vērā lietas apstākļus. 

(2) Ja šķīrējtiesas process izbeidzas sakarā ar izlīgumiem vai prasības 
apmierinājumu, un izlīgumā puses nav noteikušās tiesvedības maksas un 
šķīrējtiesneša honorāru sadalījumu, tad šo izdevumu samaksas sadalījumu 
starp pusēm nosaka šķīrējtiesas sastāvs. 

 
50. Šķīrējtiesas papildus maksas 

(1) Puses strīda izskatīšanas laikā var palielināt prasības summu, attiecīgi 
samaksājot papildu tiesvedības maksu. 

(2) Šķīrējtiesas procesa laikā šķīrējtiesas sastāvs var pieprasīt papildu maksu, 
ekspertu, tulku, liecinieku, sekretāra un citu personu pakalpojumu izdevumu 
segšanu. 

(3) Eksperti, tulki, liecinieki, sekretārs un citas nepieciešamās personas tiek 
pieaicinātas pēc tam, kad puses nomaksā šķīrējtiesas sastāva noteiktos 
izdevumus par viņu pakalpojumiem. Ja šķīrējtiesas noteiktajā termiņā puses 
neveic šos maksājumus, šķīrējtiesas sastāvs var pieņemt lēmumu par 
tiesvedības apturēšanu vai izbeigšanu, ja lietu nevar izskatīt pēc būtības, 
nepieaicinot minētās personas. Šajā gadījumā šķīrējtiesas priekšsēdētājs 
pieņem lēmumu par daļēju tiesvedības maksas atmaksāšanu pusēm, ieturot 
summu, kas nepieciešama, jau radušos izdevumu segšanai līdz procesa 
izbeigšanai. 

 
IX. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 
 
51.pants Noslēguma noteikumi 

(1) Šajā reglamentā neatrunātie procesa, dokumentu noformēšanas un citi 
jautājumi tiek risināti saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu un citiem Latvijas 
republikas normatīvajiem aktiem. 

 
 
 


