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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras  

mediācijas reglaments 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis reglaments nosaka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 

mediācijas noteikumus, uz kuriem puses ir tiesīgas  atsaukties jebkurā līgumā un tas 

kļūst tām saistošs, ja vien attiecīgās puses nav vienojušās citādi. 

 

2. Mediāciju Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ietvaros 

administratīvi organizē saskaņā ar šo reglamentu vai citiem noteikumiem, par kuriem 

puses ir vienojušās, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesas 

(turpmāk – Šķīrējtiesa) sekretariāts. 

 

3. Šī reglamenta noteikumi nevar radīt pusēm šķēršļus celt prasību tiesā vai 

šķīrējtiesā.  

 

 

II. Mediatoru saraksts 

 

4. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras mediatoru sarakstu (turpmāk 

– mediatoru saraksts) pēc Šķīrējtiesas sekretariāta ieteikuma apstiprina, papildina un 

aktualizē ar Šķīrējtiesas padomes lēmumu. 

 

5. Mediatoru sarakstā iekļauj tikai personas, kuras saskaņā ar likumu atbilst 

mediatora kvalifikācijas prasībām un kuras ir piekritušas būt par mediatoru. 

 

6. Mediatoru saraksts tiek veidots elektroniski un ir publiski pieejams Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kameras interneta vietnē. 

 

7. Personu no mediatoru saraksta izslēdz saskaņā ar Šķīrējtiesas padomes 

lēmumu. 
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III. Konfidencialitāte 

 

8. Mediācijas puses, mediators un Šķīrējtiesa mediācijas gaitā nodrošina 

Mediācijas likumā paredzētos konfidencialitātes prasības. Mediācijas sēdes ir slēgtas, 

ja vien puses nav vienojušās citādi. 

 

9. Informācija par attiecīgās mediācijas eksistenci, tās rezultātu, kā arī cita 

informācija, kas iegūta mediācijā vai ir ar to saistīta, ir konfidenciāla, ja vien puses 

nav vienojušās citādi. 

 

 

IV. Termiņi 

 

10. Pusēm, ja vien tās nav vienojušās citādi, mediācijas gaitā jāveic visas 

darbības šajā reglamentā paredzētajos termiņos. 

 

11. Mediācijas ilgums nevar pārsniegt sešus mēnešus, ja vien puses nav 

vienojušās citādi. 

 

 

V. Mediācijas korespondence 

 

12. Mediācijas materiāli jānosūta ierakstītā vēstulē vai citādi, fiksējot 

nosūtīšanas faktu, vai arī jānogādā adresātam personīgi pret parakstu. 

 

13. Mediācijas gaitā visi paziņojumi, pieteikumi un cita veida korespondence 

uzskatāma par saņemtu, ja tā ir piegādāta adresātam personīgi vai pēc adresāta 

uzrādītās pasta adreses, vai juridiskās personas juridiskās adreses, vai fiziskās 

personas dzīvesvietas, bet, ja adresi nevar noskaidrot, — pēc pēdējās zināmās 

adreses. 

 

14. Šķīrējtiesas sekretariāts ir tiesīgs nosūtīt tā gatavotos dokumentus 

elektroniskā pasta sūtījumā. 

 

 

VII. Mediācijas valoda un vieta 

 

15. Ja puses nav vienojušās par mediācijas valodu, jautājums tiek izlemts pēc 

pušu viedokļu noskaidrošanas.  

 

16. Mediācijas norises vieta parasti ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras atrašanās vieta, ja vien  puses nav vienojušās par citu vietu. 

 

 

VIII. Mediācijas uzsākšana 

 

 17. Mediācija saskaņā ar šo reglamentu tiek uzsākta ar rakstveida mediācijas 

priekšlikuma iesniegšanu Šķīrējtiesas sekretariātā, vai pēc šķīrējtiesas sastāva 

ierosinājuma. 
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18. Mediācijas priekšlikumā norāda: 

 18.1. informāciju par pusēm un to pārstāvjiem; 

 18.2. pušu domstarpību izklāstu; 

 18.3. piekrišanu mediācijas izmantošanai domstarpību risināšanā. 

 

19. Mediācijas priekšlikumam, ja iespējams, pievieno: 

19.1. mediācijas līgumu vai līgumu, kurš satur mediācijas klauzulu; 

19.2. citus ar pušu domstarpībām saistītos dokumentus;  

19.3. tik mediācijas priekšlikuma norakstus, cik lietā būs mediatoru un citu 

pušu; 

19.4. dokumentu, kurš apliecina reģistrācijas maksas samaksu. 

 

 

IX. Mediatora izvēle un līgums ar mediatoru 

 

20. Mediatora izvēle tiek veikta saskaņā ar pušu vienošanos, šo reglamentu un 

Mediācijas likuma un citu normatīvo aktu prasībām. 

 

21. Mediāciju uzsāk, noslēdzot rakstveida līgumu ar mediatoru. Šķīrējtiesas 

sekretariāts ir tiesīgs sniegt metodiska rakstura palīdzību līguma noslēgšanā, ja puses 

to vēlas. 

 

22. Ja mediators atsakās no savu pienākumu pildīšanas vai kādu citu iemeslu 

dēļ nespēj pildīt savus pienākumus pēc mediācijas uzsākšanas, viņa vietā ieceļ jaunu 

mediatoru šajā reglamentā noteiktajā kārtībā.  

 

 23. Līgumam ar mediatoru jāatbilst šī reglamenta, Mediācijas likuma un citu 

normatīvo aktu prasībām. Līgumam ar mediatoru jāietver norāde, ka mediācija notiek 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras ietvaros un saskaņā ar tās mediācijas 

reglamentu. 

 

 

X. Mediācijas norise un izbeigšana 

 

 24. Pēc līguma ar mediatoru spēkā stāšanās Šķīrējtiesas sekretariāts nodod 

mediatoram ar attiecīgo mediāciju saistītos materiālus. 

 

 25. Mediators vada mediāciju saskaņā ar Mediācijas likumu, mediācijas 

pamatprincipiem, noslēgto līgumu un šo reglamentu. 

 

 26. Ja mediāciju izbeidz ar vienošanos, tiek slēgta rakstveida vienošanās,  tās 

noformēšanā pēc pušu lūguma var piedalīties mediators vai Šķīrējtiesas sekretariāts. 

Ja mediācija ierosināta saskaņā ar šķīrējtiesas sastāva ierosinājumu, tad šo vienošanos 

puses ir tiesīgas nodot apstiprināšanai Šķīrējtiesā. 

 

 27. Mediācija tiek izbeigta bez vienošanās Mediācijas likuma noteiktajos 

gadījumos. 

 

 28. Kad mediācija ir izbeigts, mediators nosūta Šķīrējtiesas sekretariātam 

paziņojumu, kurā tiek norādīts datums, ar kuru mediācija izbeigta un tā izbeigšanas 

pamatu. 
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XI. Mediācijas izmaksas 

 

29. Mediācijas izmaksas sastāv no reģistrācijas maksas, administratīvajām 

izmaksām un mediatora honorāra.  

 

30. Mediācijas izdevumus puses sedz vienlīdzīgās daļās vai kārtībā, kāda 

noteikta mediācijas līgumā.  

 

31. Ja mediācija netiek uzsākta, reģistrācijas maksa pusei, kas iesniegusi 

priekšlikumu par mediācijas uzsākšanu, netiek atmaksāta. 

 

32. Mediācijas izmaksas tiek noteiktas atkarībā no domstarpību kopējās 

summas. 
 

33. Šķīrējtiesas padome, ņemot vērā lietas sarežģītību, domstarpību 

risināšanai nepieciešamo laiku, iesaka mediācijas izmaksas lietā, kur domstarpību 

kopējā summa nav nosakāma. Katrai pusei pēc Šķīrējtiesas sekretariāta lūguma ir 

pienākums sniegt informāciju par domstarpību apjomu un sarežģītību. 

 

34. Puse, kas iesniedz priekšlikumu par mediācijas uzsākšanu, iemaksā 

reģistrācijas maksu. Ja puses kopīgi iesniedz priekšlikumu par mediācijas uzsākšanu, 

tās sedz reģistrācijas maksu vienādās daļās, ja vien puses nav vienojušās citādi.  

 

35. Ja mediācija ierosināta saskaņā ar šķīrējtiesas sastāva ierosinājumu, 

jautājumu par mediācijas izmaksām lemj attiecīgais šķīrējtiesas sastāvs, ja vien puses 

nav vienojušās citādi. 

 

36. Reģistrācijas maksa ir 250 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Reģistrācijas maksa tiek ieskaitīta administratīvajās izmaksās. 

 

37. Administratīvās izmaksu un mediatora honorāra apmērs ir noteikts šī 

reglamenta pielikumā. 

 

 

XII. Noslēguma jautājums 

 

 38. Šis reglaments stājas spēkā 2014.gada 14.septembrī. 

 

 

 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības  

kameras valdes priekšsēdētājs     J.Endziņš 
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Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras mediācijas reglamenta 

Pielikums 

 

 

1. Administratīvās izmaksas 

 

Domstarpību apmērs euro Administratīvās izmaksas euro bez PVN   

Līdz 10 000 375 

no 10 001  līdz 25 000 500 

no 25 001 līdz  100 000   750 + 1% no summas virs 25 001 

no 100 001 līdz  500 000 1500 + 0,7% no summas virs 100 001 

no 500 001 līdz  1 000 000 2000 + 0,5 % no summas virs 500 001 

no 1 000 001 līdz 5 000 000 3000 + 0,2% no summas virs 1 000 001 

virs 5 000 001 5000 + 0,05% no summas virs 5 000 001 

 

 

2. Mediatora honorārs 

 

 

Domstarpību apmērs euro Mediatora honorārs euro bez PVN   

līdz 1000 125 

no 1 001 līdz 5 000 175 

no 5 001 līdz 25 000 250 

no 25 001 līdz 100 000 500 

no 100 001 līdz 500 000 1250 

no 500 001 līdz 1000 000 2 000 

no 1 000 001 līdz 5 000 000 3 000 

virs 5 000 001 5 000 

 

 

 

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības  

kameras valdes priekšsēdētājs     J.Endziņš 

 
 


