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27.06.2019.  Nr.123 

  (prot. Nr.26, 1.p) 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„M-STILS” valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un 

nokavējuma naudas samaksu 

  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), pamatojoties 

uz Elektronisko sakaru likuma 8.panta otro daļu un uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 9.panta otro daļu, patstāvīgi pieņem lēmumus, kas ir saistoši konkrētiem 

elektronisko sakaru komersantiem. 

Regulators konstatē  

1. Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta desmito daļu 

valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu administrē Regulators saskaņā ar 

likumu „Par nodokļiem un nodevām”. 

2. Elektronisko sakaru likuma 12.pants noteic, ka elektronisko sakaru komersants maksā 

valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko 

pakalpojumu regulatoriem”. 

3. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 30.pants noteic, ka sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas nodrošināšanai visi regulējamo nozaru sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēji maksā valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un valsts nodeva 

par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu regulējamās nozarēs iemaksājama valsts budžetā 

un tiek ieskaitīta Regulatora kontā Valsts kasē. 

4. Valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu likme, tās maksāšanas kārtība un 

termiņi ir noteikti likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.pantā. 

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „M-STILS”, vienotais reģistrācijas 

numurs: 41202015712, juridiskā adrese: Lielā iela 5, Talsi, LV-3201 (turpmāk – SIA „M-

STILS”), ir reģistrēta elektronisko sakaru komersantu sarakstā, kas SIA „M-STILS” 

piešķir tiesības sniegt regulējamos sabiedriskos pakalpojumus elektronisko sakaru nozarē. 

6. SIA „M-STILS” līdz 2019.gada 26.jūnijam nav samaksājusi valsts nodevu par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu 2018.gadā 4,72 euro apmērā un 2019.gadā 100,00 euro apmērā 



 

2 

(neieskaitot nokavējuma naudu) likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 

31.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņā. 

7. Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta vienpadsmitā daļa noteic, ja 

komersants likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta trešajā, ceturtajā 

un sestajā daļā noteiktajā termiņā nav samaksājis valsts nodevu par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu, tam aprēķina nokavējuma naudu saskaņā ar likumu „Par 

nodokļiem un nodevām”. 

8. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro un trešo daļu par valsts 

nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksājuma samaksas termiņa 

nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05 procentu apmērā no laikā 

nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu un nokavējuma naudu turpina rēķināt 

līdz valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu parāda samaksas dienai (to 

ieskaitot).  

9. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.1punktā, 18.panta pirmās daļas 

2., 3. un 4.punktā noteikto Regulators kontrolē valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību, kontrolē valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu parādus, kā arī piemēro sankcijas valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksāšanas kārtības pārkāpējiem, pamatojoties uz 

likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. 

10. Regulators SIA „M-STILS” 2019.gada 15.maijā nosūtīja ar drošu elektronisko parakstu 

parakstītu elektronisko dokumentu, kurā lūdza SIA „M-STILS” samaksāt valsts nodevu 

par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nokavējuma naudu.  

11. SIA „M-STILS” līdz 2019.gada 26.jūnijam likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 30. un 31.pantā, Elektronisko sakaru likuma 12.pantā un likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā, termiņā un 

apmērā nav samaksājusi valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un 

nokavējuma naudu (līdz 2019.gada 26.jūnijam) 111,37 euro apmērā.  

12. Uz Regulatora lēmuma par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un 

nokavējuma naudas samaksu pieņemšanu tika uzaicināts SIA „M - STILS” pilnvarotais 

pārstāvis. SIA „M-STILS” pilnvarotais pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi nav ieradies. 

Regulators secina 

1. Saskaņā ar likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta trešo un 

vienpadsmito daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 2., 3. un 

4.punktu un 29.panta otro un trešo daļu par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu SIA „M-STILS” tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda 0,05 procentu apmērā no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru 

nokavēto dienu. 

2. SIA „M-STILS” līdz 2019.gada 26.jūnijam nav samaksājusi valsts nodevu par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu un nokavējuma naudu (līdz 2019.gada 26.jūnijam) 111,37 euro 

apmērā, līdz ar to SIA „M-STILS” nav ievērojusi likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 30. un 31.pantā, Elektronisko sakaru likuma 12.pantā un likuma „Par 

nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā un trešajā daļā noteikto. 

3. Ja SIA „M-STILS” nesamaksās valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu  un 

nokavējuma naudu (līdz 2019.gada 26.jūnijam) 111,37 euro apmērā, Regulators rīkosies 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma D daļas noteikumiem, kas paredz uz naudas 

maksājumu vērstu administratīvā akta piespiedu izpildi.  

4. Tā kā Regulatoram nav zināms, kad SIA „M-STILS” samaksās valsts nodevu par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nokavējuma naudu, kura tiek aprēķināta par laika 
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periodu līdz 2019.gada 26.jūnijam, Regulators noteic, ka SIA „M-STILS” līdz 2019.gada 

29.jūlijam jāsamaksā valsts nodeva par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 104,72 euro 

apmērā un nokavējuma nauda 6,65 euro apmērā, kura tiek aprēķināta par laika periodu līdz 

2019.gada 26.jūnijam. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro un 

trešo daļu un likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 31.panta desmito un 

vienpadsmito daļu par valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu maksājuma 

samaksas termiņa nokavējumu Regulators noteic, ka SIA „M-STILS” jāsamaksā 

nokavējuma nauda 0,05 procentu apmērā no laikā nenomaksātās valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu par katru nokavēto dienu līdz valsts nodevas par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu parāda 104,72 euro (pamatparāds) samaksas dienai 

(to ieskaitot).  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 

regulatoriem” 9.panta otro daļu, 29.panta pirmo daļu, 30. un 31.pantu, Elektronisko sakaru 

likuma 8.panta otro daļu un 12.pantu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās 

daļas 2., 3. un 4.punktu un 29.panta otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 5., 7. 

un 13.pantu, 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu 

un 358.panta pirmo un otro daļu, 

padome nolemj: 

1. noteikt, ka SIA „M-STILS” līdz 2019.gada 29.jūlijam jāsamaksā valsts nodeva par 

sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu 104,72 euro apmērā un nokavējuma nauda 6,65 euro 

apmērā, kas aprēķināta līdz 2019.gada 26.jūnijam; 

2. noteikt, ka SIA „M-STILS” jāsamaksā nokavējuma nauda 0,05 procentu apmērā no laikā 

nenomaksātās valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu (pamatparāds) par 

katru nokavēto dienu no 2019.gada 27.jūnija līdz valsts nodevas par sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanu parāda samaksas dienai (to ieskaitot). 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā 

no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto 

administratīvo aktu. 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

 


