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Protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca
Lai izpildītu Ministru kabineta 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” 59.
punktu, Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 6.decembra sēdē tika nolemts, ka
rakstveida procedūrā tiks skatīti sekojoši jautāji:
1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
sadali 2020.gadam pa pārvadājumu veidiem.
2. Par 2020.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada janvārī avansā un republikas pilsētu
pašvaldībām par 2020.gada I ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no
valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
3. Par 2020.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos par 2020.gada janvāri avansā un republikas pilsētām
par 2020.gada I ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar
braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta
apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
4. Par 2020.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo
dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums
dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511) 24.41.
punktam, lēmumprojekti un lēmumu pieņemšanai nepieciešamie materiāli padomes
locekļiem elektroniski nosūtīti 2019.gada 30.decembrī.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai
par lēmumu projektiem noteikts līdz 2020.gada 8. janvārim.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā
lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņemti sekojoši Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums:
- S.Maksimovs (02.01.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- A.Okmanis (02.01.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- A.Novikova (06.01.2020. elektroniskā pasta adrese), norādot, ka neatbalsta
lēmumu projektus daļā par avansa izmaksu Ventspils pilsētas domei. A.Novikova lūdz
viņas viedokli iekļaut protokolā un paskaidro, ka Ārlietu ministrijas Juridiskā
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departamenta Sankciju nodaļa ir aicinājusi sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus
komisiju un Valsts kasi par norādījumiem par pārskaitījumu veikšanu Ventspils
pašvaldībai un Ventspils pašvaldības uzņēmumiem. Riski ir jāizvērtē gan personai,
kuras uzdevumā pārskaitījums tiek veikts, gan arī finanšu iestādei, ar kuras starpniecību
pārskaitījums tiek veikts. Tā kā pēc 2020.gada 8.janvāra varētu būt pieejami konkrēti
rakstiski norādījumi institūcijām tālākai rīcībai saskaņā ar ASV piemērotajām
sankcijām, uzskata, ka valsts budžeta līdzekļu izmaksa Ventspils pilsētas domei būtu
aizturama līdz tālāku instrukciju saņemšanai.
- T.Trubača (06.01.2020. elektroniskā pasta adrese ar precizējumiem), norādot,
ka pievienojas A.Novikovas viedoklim;
- B.Vīlipa (06.01.2020. elektroniskā pasta vēstule), vienlaikus norādot, ka
attiecībā uz maksājumu AS “Pasažieru vilciens” atbalsta VSIA “Autotransporta
direkcija” priekšlikumus, savukārt attiecībā par sankcijām uzskata, ka šobrīd nav
tiesiska pamata neveikt maksājumus Ventspils domei.
- D.Merirands (07.01.2020. elektroniskā pasta adrese) ierosina atlikt jautājuma
izskatīšanu attiecībā uz AS “Pasažieru vilciens” līdz izmaiņu finansēšanas plānos
veikšanai. Tādējādi nepieciešams atlikt arī 1.jautājuma izskatīšanu;
- L.Šāvējs (07.01.2020. elektroniskā pasta adrese);
- L.Olante (07.01.2020. elektroniskā pasta adrese), vienlaikus lūdzot nākošajā
Sabiedriskā transporta padomes sēdē informēt par AS “Pasažieru vilciens” papildus
pieprasīto finansējumu.
Izvērtējot A.Novikovas sniegto komentāru, VSIA “Autotransporta direkcija”,
ievērojot Ārlietu ministrijas Sankciju nodaļa norādījumus, sazinājās ar Finanšu un
kapitāla tirgus komisiju un Valsts kasi, norādot, ka šobrīd pirmsšķietami pamata neveikt
maksājumu Ventspils pašvaldībai un PSIA “Ventspils Reiss” nav. Vienlaikus, ņemot
vērā Valsts kases lūgumu, veicot maksājumu PSIA “Ventspils Reiss”, pievienot
uzņēmuma apliecinājumu, ka netiks veiktas nesankcionētās darbības, no Pārvadātāja
tika izprasīts attiecīgs apliecinājums.
Tomēr, ņemot vērā A.Novikovas sniegto informāciju, ka 08.01.2020. tiks
publicētas detalizētās instrukcijas par jautājumu, kas saistīts ar ASV Ārvalstu aktīvu
kontroles biroja (OFAC) noteiktām sankcijām un, lai izvairītos no iespējamiem riskiem,
Autotransporta direkcija 2020.gada 7.janvārī Sabiedriskā transporta padomes locekļiem
nosūtīja precizētu lēmumprojektus un materiālus, paredzot, ka Ventspils pilsētas domei
tiek izmaksāts avanss par šī gada janvāra mēnesi, savukārt jautājums par atlikušo avansa
daļu tiks skatīts atsevišķi, izvērtējot saņemtās instrukcijas.
Tāpat, ņemot vērā D.Meriranda ierosinājumu, darba kārtības 1. un 4.jautājuma
izskatīšana tiek atlikta līdz kārtējai Sabiedriskā transporta padomes sēdei – 2020.gada
17.janvārim.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par precizētajiem lēmumu projektiem un balsojums:
A.Novikova (08.01.2020. elektroniskā pasta adrese); B.Vīlipa (08.01.2020.
elektroniskā pasta adrese); D.Merirands (08.01.2020. elektroniskā pasta adrese);
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L.Olante (08.01.2020. elektroniskā pasta adrese); P.Markēvičs (08.01.2020.
elektroniskā pasta adrese); T.Trubača (08.01.2020. elektroniskā pasta adrese);
V.Brūdere (08.01.2020. elektroniskā pasta adrese).
1. Par 2020.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālajos pārvadājumos par 2020.gada janvārī avansā un republikas pilsētu
pašvaldībām par 2020.gada I ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu no
valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 7.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” 59.
punktu, 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
27.decembra ziņojumā Nr.6.20/34 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai
sadalījumu pārvadātājiem par 2020.gada janvāri un republikas pilsētu pašvaldībām par
2020.gada 1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada janvāri izmaksāt 4 210
000 euro, un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada I ceturksni par zaudējumiem
maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršrutu garuma ir ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas, izmaksāt 433 609 euro;
1.2. 2020.gada janvārī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 7460
Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim
izveidot valsts dotāciju rezervi 26 284 euro februāra un marta avansa maksājumam
Ventspils pilsētas domei;
1.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 8. janvārī.
2. Par 2020.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālos pārvadājumos par 2020.gada janvāri avansā un republikas pilsētām par
2020.gada I ceturksni avansā izmaksājamo dotāciju apjomu par personu ar
braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu no valsts budžeta
apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai”.
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, 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta
padome nolemj:
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2.1. Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2019. gada
27.decembra ziņojumā Nr.6.20/35 “Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas
atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējiem par 2020.gada janvāri un republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada
1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem
reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada janvāri izmaksāt 783 399 euro, un
republikas pilsētu pašvaldībām par 2020.gada I ceturksni par personu ar invaliditāti
pārvadāšanu, izmaksāt 2 767 457 euro;
2.2. 2020.gada janvārī valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 7460
Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim
izveidot valsts dotāciju rezervi 44 958 euro februāra un marta avansa maksājumam
Ventspils pilsētas domei;
2.3. Lēmums stājas spēkā 2020. gada 8. janvārī.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētājs
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