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I Konsultāciju dokumenta kopsavilkums 

Konsultāciju dokumenta mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli par normatīvā akta 

projektu “Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas 

noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts). Noteikumu projekts paredz noteikt šādus 

noteikumus attiecībā uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (turpmāk – Regulators) 

izskatāmo domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas 

procesu: iesniegumā par domstarpību izskatīšanu norādāmo informāciju un iesniedzamos 

dokumentus, atbildētāja paskaidrojumā iekļaujamo informāciju, domstarpību izskatīšanas 

kārtību, kā arī domstarpību izskatīšanas maksājuma apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu. 

Saskaņā ar Iepakojuma likumu1 (redakcijā, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā) Regulators 

kā ārpustiesas instance šajā likumā noteiktajā kārtībā izskatīs domstarpības par depozīta 

iepakojuma apsaimniekošanas maksu, ja domstarpībās iesaistītās puses domstarpību 

risināšanai nebūs vērsušās tiesā vai šķīrējtiesā (18.18panta pirmā daļa). Saistībā ar minēto 

Iepakojuma likumā paredzēts, ka  Regulators nosaka iesniegumā par domstarpību izskatīšanu 

norādāmo informāciju, iesniedzamos dokumentus, atbildētāja paskaidrojumā iekļaujamo 

informāciju un domstarpību izskatīšanas kārtību, kā arī domstarpību izskatīšanas maksājuma 

apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu (18.18panta trešā un divdesmitā daļa). Atbilstoši 

Iepakojuma likuma pārejas noteikumu 8.punktam Regulatoram jāizdod attiecīgi noteikumi līdz 

2020.gada 30.septembrim. 

Plānots, ka Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas 

noteikumi stāsies spēkā līdz 2020.gada 30.septembrim. 

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, 
vēlams elektroniskā formā nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 
2020.gada 12.jūnijam. 

Regulatora sagatavotais Noteikumu projekts ir pievienots šī dokumenta pielikumā. 

 

 

II Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1) Pamatojums 

Saskaņā ar grozījumiem Iepakojuma likumā Latvijā tiek ieviesta depozīta sistēma 
attiecībā uz noteikta veida dzēriena iepakojumiem. Minētie grozījumi stāsies spēkā 
2020.gada 1.jūlijā. Saskaņā ar Iepakojuma likumā noteikto Regulators kā ārpustiesas 
instance šajā likumā noteiktajā kārtībā izskatīs domstarpības par depozīta iepakojuma 
apsaimniekošanas maksu.  

Lai nodrošinātu domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu 
izskatīšanas procesu, Iepakojuma likuma 18.18panta trešajā un divdesmitajā daļā, 
papildus arī 18.18panta citās daļās ietvertajam domstarpību izskatīšanas procesa 
regulējumam noteikts deleģējums Regulatoram noteikt noteikumus saistībā ar 
domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu izskatīšanas procesu. 

 
1 Iepakojuma likums; https://likumi.lv/ta/id/57207/redakcijas-datums/2020/07/01  

https://likumi.lv/ta/id/57207/redakcijas-datums/2020/07/01
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Noteikumu projektā iekļautas normas, ar kurām paredzēts noteikt iesniegumā par 
domstarpību izskatīšanu norādāmo informāciju un iesniedzamos dokumentus, 
atbildētāja paskaidrojumā iekļaujamo informāciju, domstarpību izskatīšanas kārtību, kā 
arī domstarpību izskatīšanas maksājuma apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu. 

Saskaņā ar Iepakojuma likuma 18.18panta divdesmito daļu maksājumā par domstarpību 
izskatīšanu jāiekļauj visas izmaksas, kas Regulatoram rodas, izskatot domstarpības, un 
tas izmantojams vienīgi domstarpību izskatīšanas procesā radušos izmaksu segšanai. 

Tādējādi domstarpību izskatīšana Regulatorā ir maksas pakalpojums. Ievērojot minēto, 
Noteikumu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā Ministru kabineta 2011.gada 3.maija 
noteikumus Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas 
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas 
kārtība"2 (turpmāk – MK noteikumi). 

MK noteikumi nosaka sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku. 
Maksas pakalpojuma izcenojumā ietver visas izmaksas, kuras rodas, sniedzot maksas 
pakalpojumu, un to aprēķina, tiešās izmaksas saskaitot ar netiešajām izmaksām un 
iegūto summu dalot ar plānoto maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laika 
posmā. Tiešās izmaksas ir izmaksas, kas tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma 
sniegšanu. Šīs izmaksas parasti ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto 
materiālu iegādes izmaksas un tiešos izdevumus darba samaksai, kā arī ar šo samaksu 
saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Netiešās izmaksas ir 
izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu, piemēram, 
iestādes vadībā un administrācijā nodarbināto darbinieku un citu darbinieku darba algas 
un ar šīm algām saistītās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi, telpu apkures un apgaismošanas 
izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un apdrošināšanas maksājumi, 
vispārējās nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu 
netieši saistītie izdevumi.  

Regulators, ņemot vērā iepriekš minēto, ir veicis domstarpību izskatīšanas tiešo un 
netiešo izmaksu aprēķinu, iegūstot maksājuma apmēru 5 060,67 euro par vienu 
domstarpību procesu. Regulators maksājuma apmērā ir iekļāvis izmaksas, kas saistītas 
ar darbiniekiem, kuri piedalās domstarpību izvērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, kā arī 
izmaksas par izmantotajiem materiāliem un telpu. 

MK noteikumi paredz maksas diferencēšanu, ņemot vērā pakalpojuma sniegšanas 
(pieprasīšanas) veidus (piemēram, elektroniskā formā vai personīgi). Tomēr, izvērtējot 
izmaksas un Regulatora veicamās darbības, iesnieguma iesniegšanas veids neietekmē 
domstarpību izskatīšanas izmaksas. 

 

 

2) Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu 
ietekmēt 

Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums ietekmēs depozīta sistēmas 
operatoru,  kā arī personas, kurām atbilstoši ar depozīta sistēmas operatoru 
noslēgtajam līgumam operators maksās depozīta iepakojuma apsaimniekošanas 
maksu. 

 
2 https://likumi.lv/ta/id/230308  

https://likumi.lv/ta/id/230308
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Priekšsēdētājs R. Irklis 

  

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums 

KONSULTĀCIJU DOKUMENTAM 

Par domstarpību par depozīta 
iepakojuma apsaimniekošanas 

maksu izskatīšanas noteikumiem  
 

___.___.2020. Nr.   (prot.Nr__,__) 
 

 

Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu 

izskatīšanas noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar Iepakojuma  likuma  

18.18panta trešo un divdesmito daļu   

I. Vispārīgais jautājums 

1. Domstarpību par depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksu (turpmāk – domstarpības) 

izskatīšanas  noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. iesniegumā par domstarpību izskatīšanu norādāmo informāciju un iesniedzamos dokumentus; 

1.2. atbildētāja paskaidrojumā iekļaujamo informāciju; 

1.3. domstarpību izskatīšanas kārtību; 

1.4. domstarpību izskatīšanas maksājuma apmēru, maksāšanas kārtību un termiņu. 

 

II. Iesniegums par domstarpību izskatīšanu un atbildētāja paskaidrojums 

2. Iesniedzējs rakstveida iesniegumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – 

regulators) par domstarpību izskatīšanu (turpmāk – iesniegums) norāda šādu informāciju: 

2.1. par iesniedzēju: nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

2.2. par atbildētāju: nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi; 

2.3. faktu aprakstu; 

2.4. no minētajiem faktiem izrietošo domstarpību priekšmetu un iesniedzēja prasījumu; 

2.5. iesnieguma pamatojumu un citus ar domstarpībām saistītus argumentus; 

2.6. norādi par to, ka domstarpību izskatīšanai domstarpībās iesaistītās puses nav vērsušās tiesā vai 

šķīrējtiesā. 

3. Iesniedzējs pievieno iesniegumam rakstveida materiālus un pierādījumus, kas pamato domstarpību 

priekšmetu un iesniedzēja prasījumu. 

4. Iesnieguma iesniegšana regulatoram neaptur depozīta iepakojuma apsaimniekošanas maksas 

piemērošanu. 

5. Regulators neizskata domstarpības un saskaņā ar Iesniegumu likumu sniedz atbildi, kuru paraksta 

regulatora priekšsēdētājs, ja konstatēta atbilstība vismaz vienam no šādiem nosacījumiem: 

5.1.  saskaņā ar Iepakojuma likumu nav pamata domstarpību izskatīšanai; 

5.2.  iesniegums nav iesniegts atbilstoši šo noteikumu 2. un 3.punktam; 

https://likumi.lv/ta/id/12483-par-sabiedrisko-pakalpojumu-regulatoriem#p18.1
https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums
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5.3.  domstarpību izskatīšanai domstarpībās iesaistītās puses vērsušās tiesā vai šķīrējtiesā; 

5.4.  nav veikts domstarpību izskatīšanas maksājums. 

6. Ja regulators nekonstatē šo noteikumu 5.punktā noteikto nosacījumu, tas paziņo atbildētājam par 

iesniedzēja iesniegumu un nosaka paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanas termiņu. 

7. Atbildētājs rakstveidā sniedz regulatoram paskaidrojumu un pierādījumus regulatora noteiktajā 

termiņā. 

8. Atbildētājs paskaidrojumā norāda šādu informāciju: 

8.1.  vai atzīst prasījumu pilnībā vai kādā tā daļā; 

8.2.  savus iebildumus pret prasījumu un to pamatojumu; 

8.3.  pierādījumus, kas apstiprina iebildumus pret prasījumu un to pamatojumu, kā arī normatīvos 

aktus, uz kuriem tie pamatoti; 

8.4. citus apstākļus, kurus uzskata par nozīmīgiem lietas izskatīšanā. 

9. Ja pēc atbildētāja paskaidrojuma un pierādījumu saņemšanas un izvērtēšanas regulators konstatē 

vismaz vienu no šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, tas saskaņā ar Iesniegumu 

likumu sniedz iesniedzējam atbildi, kuru paraksta regulatora priekšsēdētājs. 

 

 

III. Domstarpību izskatīšanas kārtība 

 

10.  Domstarpībās iesaistīto pušu sacīkste notiek, pusēm sniedzot paskaidrojumus, iesniedzot 

pierādījumus, kā arī regulatoram adresētus pieteikumus un veicot citas procesuālās darbības Iepakojuma 

likumā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

11. Domstarpību izskatīšanas laikā jebkura domstarpībās iesaistītā puse, informējot par to regulatoru, 

var pieaicināt par saviem līdzekļiem ekspertu atzinuma sniegšanai vai veikt citas tiesiskas darbības, lai 

iegūtu pierādījumus, kuriem ir nozīme domstarpību izskatīšanā. 

12. Ja tas ir nepieciešams domstarpību izskatīšanai, regulators pieprasa no valsts vai pašvaldības 

institūcijas atzinumu. 

13. Juridisko personu domstarpību izskatīšanā pārstāv amatpersona, kas darbojas atbilstoši likumā, 

statūtos vai nolikumā piešķirtajām pilnvarām, vai arī cits juridiskās personas pilnvarots pārstāvis. 

Juridiskās personas pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru vai dokumentiem, kas apliecina 

amatpersonas tiesības bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu. 

14. Pārstāvamajam ir saistošas visas procesuālās darbības, kuras pārstāvis izpildījis viņam dotā 

pilnvarojuma ietvaros. Regulatora paziņojumus un citus dokumentus nosūta tikai vienam pārstāvim. Ja 

domstarpībās iesaistīto pusi pārstāv vairāki pārstāvji, tie vienojas un iesniedz regulatoram viena 

pārstāvja adresi, uz kuru regulators sūta paziņojumus un citus dokumentus. Ja pārstāvji nevienojas par 

viena pārstāvja adresi, regulators sūta paziņojumus un citus dokumentus vienam pārstāvim pēc savas 

izvēles. 

15. Ja pārstāvamais atsauc pārstāvim doto pilnvarojumu, pārstāvamais rakstveidā paziņo par to 

regulatoram.  

https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums
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16. Domstarpībās iesaistītā puse, kā arī tās tiesību pārņēmējs pēc tam, kad regulatora lēmums par 

domstarpību izskatīšanu stājies likumīgā spēkā, nav tiesīga no jauna iesniegt regulatoram iesniegumu 

par domstarpību izskatīšanu attiecībā uz to pašu domstarpību priekšmetu uz tā paša pamata. 

17. Regulatora priekšsēdētājs izbeidz domstarpību izskatīšanas procesu, ja iesniedzējs atsauc 

iesniegumu par domstarpību izskatīšanu.  

 

 

IV. Domstarpību izskatīšanas maksājuma apmērs, maksāšanas kārtība un termiņš 

 

18. Regulators izskata domstarpības, ja iesniedzējs ir veicis domstarpību izskatīšanas maksājumu 

saskaņā ar domstarpību izskatīšanas cenrādi, kas noteikts šo noteikumu pielikumā. 

19. Iesniedzējs samaksā cenrādī norādīto maksu pirms iesnieguma par domstarpību izskatīšanu 

iesniegšanas regulatorā. Iesniedzējs domstarpību izskatīšanas maksājumu veic uz regulatora kontu 

Valsts kasē. 

20. Iesniedzējs veic maksājumu ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt 

maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē. 

Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz maksātājs. 

V. Noslēguma jautājums 

21. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

 

Priekšsēdētājs R. Irklis 

  

https://likumi.lv/ta/id/206634-maksajumu-pakalpojumu-un-elektroniskas-naudas-likums
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Pielikums 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2020.gada _._____ lēmumam   Nr. __   

 

 

Domstarpību izskatīšanas cenrādis 

Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena bez PVN 

(euro) 
PVN‡ (euro) 

Cena ar PVN 

(euro) 

Domstarpību izskatīšana 1 process 5 060,67 0 5 060,67 

  

 
*
 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu. 

 

 

 

Priekšsēdētājs  R. Irklis 

 Domstarpību par depozīta iepakojuma 

apsaimniekošanas maksu izskatīšanas 
noteikumi 

 

 
 

https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums#p3

