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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: 

vidzemes@zemegramata.lv 

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

vidzeme@tiesas.lv 
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5) iesniegumus, pieteikumus jau tiesas lietvedībā esošā lietā tiesas atrašanās vietas ēkā, 

kur atrodas attiecīgā lieta. 

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. 

[…] 

 

 

Tiesas priekšsēdētājs         (paraksts)                      J.Grīnbergs 

 

Izraksts pareizs 

Vidzemes rajona tiesas  

priekšsēdētājs J.Grīnbergs 

2019.gada 13. jūnijā 


