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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Protokols Nr.4/R  

Rīgā 

2018.gada 2.novembrī 

Autotransporta direkcija 

Vaļņu ielā 30, Rīgā 

 

Sabiedriskā transporta padomes priekšsēdētājs: 

Dins Merirands Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

  

Sabiedriskā transporta padomes locekļi: 

 

Vaira Brūdere  

 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja 

 

  

Ligita Olante 

 

 

Laimis Šāvējs 

 

 

 

Annija Novikova 

 

 

 

Patriks Markēvičs 

 

 

Sergejs Maksimovs 

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta 

nodaļas vadītāja  

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs  

 

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta 

direktora vietniece - Autotransporta nodaļas vadītāja 

 

Satiksmes ministrijas Dzelzceļa departamenta 

direktors  

 

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs   

 

Aivars Okmanis 

 

 

Baiba Vīlipa 

 

 

Taisa Trubača 

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 

dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs  

 

Satiksmes ministrijas Finanšu un attīstības 

departamneta direktore 

 

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore 

 

Protokolē:  

VSIA „ Autotransporta direkcija”  

Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca 

Lai nodrošinātu 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 
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tarifu” 59.punkta izpildi – Satiksmes ministrijai līdz 2018.gada 10.novembrim jāveic 

valsts budžeta maksājumi, Sabiedriskā transporta padomes 2018.gada 5.oktobra sēdē 

tika nolemts, ka sekojoši jautājumi tiek skatīti rakstveida procedūrā: 

 

1. Par 2018.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”. 

2. Par 2018.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos avansā izmaksājamo dotāciju apjomu 

no valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem 

gadījumiem izlietojums”. 

3. Par 2018.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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 2018.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 

“Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

 

 Atbilstoši Ministru kabienta 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 2018.gada 19.oktobrī.  

 

 Ievērojot jautājumu izskatīšanas steidzamību, atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 

24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai par lēmumu projektiem - līdz 2018.gada 2. 

novembrim.  

  

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” saņemtie Sabiedriskā transporta 

padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums: 

 

 A.Okmanis (28.10.2018.  elektroniskā pasta vēstule); T.Trubača (29.10.2018.  

elektroniskā pasta vēstule ar precizējumiem, kas ņemti vērā); A.Novikova (29.10.2018. 

elektroniskā pasta vēstule); D.Merirands (30.10.2018. elektroniskā pasta adrese); 

B.Vīlipa  (30.10.2018.  elektroniskā pasta vēstule); V.Brūdere (30.10.2018. elektroniskā 

pasta vēstule); P.Markēvičs (30.10.2018. elektroniskā pasta vēstule); L.Šāvējs 

(30.10.2018. elektroniskā pasta vēstule) atbalsta lēmumu projektus.  
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1. Par 2018.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos 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, 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 un 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 2018. gada 24. 

oktobra ziņojumā Nr.31 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2018.gada novembri” sniegtos priekšlikumus; 

1.2. 2018.gada novembrī valsts budžeta apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izveidot valsts dotāciju rezervi 50 000 EUR apmērā, lai novirzītu 

reģionālās nozīmes pārvadātājiem 2017.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai pēc 

gada pārskatu saņemšanas un izvērtēšanas, vai par tās izlietošanu lemt turpmākajās 

Sabiedriskā transporta padomes sēdēs; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.novembrī. 

 

2. Par 2018.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos avansā 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 un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

2.1. Apstiprināt izmaksājamo dotāciju 500 000 EUR apmērā reģionālās 

nozīmes maršrutu tīkla pārvadātājiem ar autobusiem, atbilstoši VSIA „Autotransporta 

direkcija” sagatavotajā 2018. gada 24. oktobra ziņojumā Nr.31 „Ziņojums par dotāciju 

zaudējumu segšanai sadalījumu pārvadātājiem par 2018.gada novembri” sniegtajiem 

priekšlikumiem. 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.novembrī. 
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3. Par 2018.gada novembra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālos pārvadājumos 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, 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 un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

padome nolemj: 

3.1.  Apstiprināt VSIA „Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2018. gada 

19.oktobra ziņojumā Nr.30 „Ziņojums par dotāciju ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadali sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem par 2018. gada novembri” sniegtos priekšlikumus;  

3.2.  No valsts budžeta apakšprogrammā 31.07.00 EKK 3000 Subsīdijas un 

dotācijas uzkrātās valsts dotāciju rezerves 1 503 769 EUR veikt 2018.gada novembrī 

avansa maksājumu 751 885 EUR apmērā par normatīvajos aktos noteikto personu ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu zaudējumu kompensēšanai reģionālās 

nozīmes pārvadājumos; 

3.3.   Lēmums stājas spēkā 2018. gada 2.novembrī. 

 

4. Par 2018.gada novembra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju apjomu no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums 

dzelzceļa publiskai infrastruktūrai”. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 7. punktu, 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 un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

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

padome nolemj: 

4.1. Apstiprināt AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa 

infrastruktūras lietošanu” par 2018.gada novembri 3 040 108,- EUR apmērā; 

4.2.   Lēmums stājas spēkā 2018.gada 2.novembrī. 
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D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                                        ___________________ 

               (2018.gada 2.novembrī) 


