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Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 19.decembrī            (prot.Nr.10/R§1) 
 

1. Par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai izmaksājamo dotāciju 

apjomu no valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem 

gadījumiem izlietojums”. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7.punktu, 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 435 „Kārtība, 

kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 59. 

punktu, Ministru kabineta 2019.gada 11.decembra rīkojumu Nr.629 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2019.gada 18.decembra rīkojumu Nr. 434 “Par 

līdzekļu piešķiršanu” Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 

“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirts finansējums 9 363 405 EUR apmērā, lai 

nodrošinātu zaudējumu kompensēšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

par pasažieru pārvadāšanu reģionālās nozīmes maršrutos ar autobusiem un vilcieniem 

un republikas pilsētu pašvaldībām par sniegtajiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem 2019. gadā, 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. nodaļu,  

 Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

1.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019. gada 

18.decembra ziņojumā Nr.6.20/32 “Ziņojums par valsts budžeta programmas 99.00.00 

„Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” līdzekļu sadalījumu” sniegtos 

priekšlikumus un par 2019.gadā sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar autobusiem izmaksāt 

3 646 355,77 EUR, AS “Pasažieru vilciens” 4 503 764 EUR, republikas pilsētu 

pašvaldībām par zaudējumiem maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu 

garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, izmaksāt 648 614,59 EUR; 

1.2. Veikt gala norēķinus par 2009.gada 4.jūnija Līguma Nr.1-27/46 par tiesībām 

sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus ar autobusiem Ogres rajona sabiedriskā 

transporta reģionālajā vietējās nozīmes maršrutu tīklā un 2015.gada 19.februāra 

Līguma Nr. ATD/ST-2015/02 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “CENTRS-1B” (daļā, ko izpildīja 

SIA “Ogres autobuss”) sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem no 2019.gada 

1.janvāra līdz 2019.gada 31.maijam 79 723,65 EUR apmērā. 

1.3. Lai mazinātu 2019.gada radušās saistības par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu, reģionālās nozīmes pārvadātājiem ar autobusiem izmaksāt 

325 723,58 EUR par 2018.gada sniegtajiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem un 

republikas pilsētu pašvaldībām 159 223,41 EUR par 2018.gada zaudējumiem maršrutos, 



kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu garuma ir ārpus pilsētas administratīvās 

teritorijas; 

1.4. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 19.decembrī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

     


