
Pielikums Pirmās šķīrējtiesas reglamentam

PIRMĀ ŠĶĪRĒJTIESA
(reģ. Nr.40003738168)

ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESA
IZDEVUMU APMĒRS UN SAMAKSAS NOTEIKUMI, UN

IZDEVUMU PAR JURIDISKO PALĪDZĪBU ATLĪDZINĀMIE APMĒRI

Apstiprināti ar 2023.gada 11.janvāra valdes sēdes lēmumu

Prasības summa, 
EUR

Tiesvedības maksa, 
EUR

Šķīrējtiesneša honorārs, EUR Atlīdzināmo izdevumu
par juridisko palīdzību

maksimālā summa
katrai pusei, EUR 
(PVN pieskaitāms

papildus)

1
šķīrējtiesnesis

3 un vairāk šķīrējtiesneši

sastāva
priekšsēdētājs

sastāva
loceklis

līdz 1500 EUR
10% no summas, bet
ne mazāk kā 50 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR 300 EUR

1500 - 8 000 EUR

150 EUR + 4% no
summas, kas pārsniedz

1500 EUR 150 EUR  100 EUR 100 EUR 600 EUR

8 000 - 30 000
EUR

410 EUR + 2% no
summas, kas pārsniedz

8000 EUR 200 EUR 150 EUR 120 EUR 1500 EUR 

30 000 - 150 000
EUR

670 EUR + 1% no
summas, kas pārsniedz

30000 EUR 400 EUR 290 EUR 230 EUR 2500 EUR

Vairāk par 150
000 EUR

1870 EUR + 0.5% no
summas, kas pārsniedz

150000 EUR 640 EUR 360 EUR 290 EUR 3500 EUR
Nemantiskas

prasības
vai prasības, kas

nav jānovērtē 200 EUR 200 EUR 150 EUR 120 EUR 600 EUR
Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos norādītie šķīrējtiesas procesa izdevumi tiek aplikti ar pievienotās vērtības 
nodokli, kas ir maksājams papildus šiem izdevumiem un kura summa ir pieskaitāma pie šķīrējtiesas procesa izdevumiem.

Prasības summa ir:
1) prasībās par naudas piedziņu — piedzenamā summa;
2) prasībās par mantas izprasīšanu — izprasāmās mantas vērtība;
3) prasībās par terminētiem, beztermiņa vai mūža maksājumiem un devumiem, vai to samazināšanu vai palielināšanu, vai
izbeigšanu — attiecīgo maksājumu vai devumu kopsumma, bet ne vairāk kā par trim gadiem;
4) prasībās par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu — maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības
laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem;
5) prasībās par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu — tās vērtība, bet ne mazāka par tās kadastrālo vērtību;
6) prasībās, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem — visu prasījumu kopsumma;
7) prasībās par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu — apstrīdētā darījuma summa.
Ja palielina prasības summu, izņemot procentu un pieaugumu pievienošanu, atbilstoši piemaksājami šķīrējtiesas procesa
izdevumi. 

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem
100 EUR apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par  divām stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma
pēc likmes 50 EUR par pilnu vai nepilnu stundu, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.
Atlīdzība par tulka vai eksperta pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc attiecīgās personas sastādītā aprēķina. 
Šķīrējtiesneša  ceļa  un  uzturēšanās  izdevumu apmēru  nosaka,  vadoties  pēc  šķīrējtiesneša  iesniegtā  aprēķina  un  to
pamatojošiem dokumentiem. 
Par šķīrējtiesas nolēmuma papildus eksemplāra lietā, kuras izskatīšana pabeigta ar šķīrējtiesas nolēmumu, izgatavošanu
maksājama maksa 20 EUR.

11.01.2023
Valdes priekšsēdētājs ____________ Jānis Lasmanis
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