
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2016.gada 1.jūlijā        (prot. Nr.7§1) 

 

 

1. Par Sabiedriskā transporta padomes lēmumu izpildi. 

 

Pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 27. punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

           1.1.pieņemt zināšanai Valsts SIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto 

informāciju par veiktajiem grozījumiem Līgumos par sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutos, pamatojoties uz Sabiedriskā 

transporta padomes 2014. gada 10. janvāra lēmuma Nr.3 3.1.1., 3.2.6., 3.2.7.punktu, 

2014.gada 28.februāra lēmuma Nr.2 2.14.punktu un 2015.gada 31.janvāra lēmuma Nr. 

4 4.1. punktu; 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1.jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2016.gada 1.jūlijā  (prot. Nr.7§2) 
 

 

2. Par 2016.gada jūlija mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sniegto informāciju un 

mainīt SIA “PATO-1” iepriekš noteikto valsts budžeta kompensācijas avansa lielumu, 

nosakot, ka laika periodā no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 31.decembrim SIA 

„PATO-1” avansā izmaksājamo dotāciju apjoms ir 6 150 EUR mēnesī. Uzdot VSIA 

„Autotransporta direkcija” veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajā sabiedriskā 

transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumā; 

2.2. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

20.jūnija ziņojumā Nr.16 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2016.gada jūliju un republikas pilsētām par 2016.gada 3.ceturksni” 

sniegtos priekšlikumus par 2016.gada jūlija mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos un 

par 2016.gada 3.ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu republikas pilsētu 

pārvadājumos; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

  
  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

2016.gada 1.jūlijā  (prot. Nr. 7§3) 

 

3. Par 2016.gada jūlija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu  
 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

3.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

20.jūnija ziņojumā Nr.15 „Ziņojums par dotāciju par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sadali pārvadātājiem par 2016.gada jūliju un republikas pilsētām par 

2016.gada 3.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2016.gada jūlija mēnesī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētu 

pašvaldībām 2016.gada 3.ceturksnī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu 

ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

3.2. Jūlija mēnesī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 Dotācija 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai EKK 7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidot valsts dotāciju rezervi 419 

503 EUR, lai novirzītu republikas pilsētu pašvaldību 2015.gada nesegto zaudējumu par 

normatīvajos aktos noteikto personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem 

pārvadāšanu kompensēšanai pēc gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās 

izlietošanu lemt turpmākajās Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

      

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.4 

 

 

2016.gada 1.jūlijā  (prot. Nr.7§4) 
 

 

4. Par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai 2017.gadā.  

 

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” 

16.punktu, un Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA „Autotransporta direkcija” sniegto informāciju par 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iesniegtām prognozēm par peļņu vai 

zaudējumiem 2017. gadā;  

4.2. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavoto sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 

2017.gadam, pamatojoties uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iesniegtām 

prognozēm par peļņu vai zaudējumiem 2017. gadā; 

4.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” par pienākumu iesniegt Satiksmes 

ministrijai 4.2.punktā minēto finansējuma pieprasījumu; 

4.4. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā. 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr. 5 

 

 

2016.gada 1.jūlijā        (prot. Nr.7§5) 
 

5. Par savstarpējiem norēķiniem ar Rēzeknes pilsētas domi par 2009., 2010. un 

2011.gadu  

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5.panta pirmās 

daļas 7.punktu un ievērojot 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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

5.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2016.gada 

28.jūnija ziņojumā Nr.18 “Ziņojums par norēķiniem ar Rēzeknes pilsētas domi par 

2009., 2010. un 2011.gadu” sniegto informāciju; 

5.2. Uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt gala norēķinus ar Rēzeknes 

pilsētas domi par 2009., 2010. un 2011.gadu, izmaksājot nesegtos kompensējamos 

zaudējumus no valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem EKK 7310 Valsts budžeta 

uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim izveidotās valsts 

dotāciju rezerves; 

5.3. 2010. un 2011.gadā pārmaksāto valsts budžeta kompensāciju par personu ar 

valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu ieskaitīt norēķinos 

ar Rēzeknes pilsētas domi par 2016.gadu; 

5.4. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _______________________ 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.6 

 

 

2016.gada 1.jūlijā  (prot. Nr.7§6) 

 

6. Par SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums” kompensējamiem izdevumiem 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā. 

 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr.1511 

„Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.6. un 21.punktu un 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” 49.punktu, Sabiedriskā transporta 

padome nolemj: 

 

6.1. pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavoto informāciju 

par SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums” uz sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pasūtījuma līguma izpildi attiecināmiem izdevumiem; 

6.2. uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” piemērot SIA “Ludzas 

autotransporta uzņēmums” 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.435 “Kārtība, kādā 

nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos 

zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu” 48. 

un 49.punktā noteiktos nosacījumus, kā arī SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums” 

uzdot, sākot no 2016.gada pārskatīt uz riepu cehu un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanu attiecināmās izmaksas atbilstoši sniegtajam pakalpojuma 

apmēram.  

6.3. Lēmums stājas spēkā 2016. gada 7. jūlijā. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       _________________ 


