SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME
Protokols Nr.8/R
Rīgā
2020.gada 24.augustā
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

Rīgas plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta
nodaļas vadītāja

Laimis Šāvējs

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes
loceklis, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Annija Novikova

Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta
direktora vietniece - Autotransporta nodaļas vadītāja

Patriks Markēvičs

Satiksmes
direktors

ministrijas

Dzelzceļa

departamenta

Sergejs Maksimovs
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
loceklis, Viļakas novada domes priekšsēdētājs
Aivars Okmanis

Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
dalībnieks, Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Baiba Vīlipa

Satiksmes ministrijas
departamneta direktore

Taisa Trubača

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktore
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Protokolē:
VSIA „ Autotransporta direkcija”
Juridiskās daļas juriste Irita Tace-Loca
Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes 2020.gada 5.augusta sēdē nolemto,
rakstveida procedūrā tiek skatīts sekojošs jautājums:
1.
Par 2020.gada zaudējumu kompensēšanu, kas radušies reģionālās nozīmes
pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem sakarā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai
noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā transportā
ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 13.marta līdz 9.jūnijam, kā arī ārkārtējās
situācijas seku mazināšanai (sakarā ar Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumu
Nr. 381 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2020.gada 7.auugusta
rīkojumu Nr. 289 “Par līdzekļu piešķiršanu”).
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511) 24.41.
punktam, lēmumprojekts un lēmuma pieņemšanai nepieciešamie materiāli padomes
locekļiem elektroniski nosūtīti 2020.gada 12.augustā.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai
par lēmumu projektiem noteikts līdz 2020.gada 19. augustam.
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:
- B.Vīlipa saskaņo lēmumprojektu, bet precizējot savu sākotnējo viedokli,
norāda, ka nepieciešams vērsties Ministru kabinetā rīkojuma grozīšanai, lai pieškirto
finansējumu varētu izmantot 2020.gada jūnija mēnesī (12.08.2020. un 18.08.2020.
elektroniskā pasta vēstule);
- L.Šāvējs saskaņo lēmumprojektu (12.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- P.Markēvičs saskaņo lēmumprojektu (12.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- A.Okmanis saskaņo lēmumprojektu (12.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- A.Novikova (12.08.2020. elektroniskā pasta vēstule) ar komentāriem par
informatīvajā materiālā iekļauto informāciju, lūdzot to papildināt par faktisko radušos
izmaksu un zaudējumu apmēru pa mēnešiem un lūdzot sniegt skaidrojumu par ziņojumā
aprēķinātajiem nesegtiem zaudējumiem (tajā skaitā peļņu), ņemot vērā apstākli, ka
anotācijā anotācijā peļņas segšana nebija paredzēta;
- L.Olante saskaņo lēmumprojektu (13.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- V.Brūdere saskaņo lēmumprojektu (14.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
-T.Trubača (17.08.2020. elektroniskā pasta vēstule) ar viedokli par informatīvajā
materiālā iekļauto informāciju, pievienojoties Sabiedriskā transporta padomes locekles
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A.Novikovas viedoklim attiecībā uz peļņas iekļaušanu zaudējumu aprēķinā, un uzskata,
ka šobrīd šo finansējumu nevar izmantot, kamēr nav jauna Ministru kabineta lēmuma
par jauniem līdzekļiem zaudējumu segšanai (no šobrīd un arī iepriekš sniegtās
informācijas ir skaidrs, ka tādi būs nepieciešami) attiecībā uz periodu pēc ārkārtas
situācijas beigām – 2020.gada 9.jūnija (saskaņā ar anotāciju informācija un aprēķini ir
par ārkārtas situācijas periodu);
- D.Merirands (19.08.2020. elektroniskā pasta vēstule) arī pievienojas viedoklim,
ka attiecībā uz finansējumu par 877952 euro ir nepieciešams jauns Ministru kabineta
lēmums.
Ņemot vērā Sabiedriskā transporta padomes locekļu viedokli, Autotransporta
direkcija 2020.gada 14.augustā Satikmes ministrijai un Sabiedriskā transporta padomei
nosūtīja vēstuli Nr. 2.2/487/2020/NOS par zaudējumu apmēru ārkārtējās situācijas
periodā. Tomēr saskaņā ar Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas iebildumiem par
LNG sadali, kas neatbilst MK rīkojumam Nr.381 un tam pievienotajai anotācijai, tika
sagatavoti precizēti aprēķini, kā rezultātā atkārtotai saskaņošanai (balsojumam)1
rakstveida procedūrā nosūtīts jautājums “Par 2020.gada zaudējumu kompensēšanu, kas
radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem sakarā ar
Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās
pasākumiem sabiedriskajā transportā ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 13.marta
līdz 9.jūnijam, kā arī ārkārtējās situācijas seku mazināšanai”. Aprēķinos mainīts
sekojošais: peļņa nav ieskaitīta zaudējumos un izmaksātā dotācija ir bāzes finansējuma
apmērā, neskaitot pārcelto finansējumu no 4.ceturkšņa.
Precizētais lēmumprojekts un materiāls Sabiedriskā transporta padomes
locekļiem nosūtīts 2020.gada 20.augustā atkārtotai balsošanai ar termiņu līdz 2020.gada
25.augustam2.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņemti sekojoši Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmumu projektiem un balsojums:
- V.Brūdere saskaņo lēmumprojektu (20.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- B.Vīlipa saskaņo lēmumprojektu (21.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- P.Markēvičs saskaņo lēmumprojektu (21.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- L.Šāvējs saskaņo lēmumprojektu (21.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- T.Trubača saskaņo lēmumprojektu (21.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- A.Novikova saskaņo lēmumprojektu (21.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
- A.Okmanis saskaņo lēmumprojektu (21.08.2020. elektroniskā pasta vēstule);
-L.Olante saskaņo lēmumprojektu (24.08.2020. elektroniskā pasta vēstule).

1
2

Iepriekš saņemtais balsojums nav spēkā.
Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums.
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1. Par 2020.gada zaudējumu kompensēšanu, kas radušies reģionālās nozīmes
pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem sakarā ar Covid-19 izplatības
ierobežošanai noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem
sabiedriskajā transportā ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 13.marta līdz
9.jūnijam, kā arī ārkārtējās situācijas seku mazināšanai.
Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās
daļas 7.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.381 “Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem”” un Finanšu ministrijas 2020.gada 7.augusta rīkojumu Nr. 289 “Par
līdzekļu piešķiršanu”, Sabiedriskā transporta padome nolemj:
1.1.

1.2.

Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020.gada
20.augusta ziņojumā Nr.6.20/23/2020 “Ziņojums par valsts budžeta
programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem
izlietojums” līdzekļu sadalījumu” sniegtos priekšlikumus un
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes
pārvadājumos par 2020.gada ārkārtējās situācijas laiku (2020.gada
13.marts līdz 9.jūnijs) un ārkārtējās situācijas seku mazināšanai
izmaksāt 6 325 393 euro;
Lēmums stājas spēkā 2020. gada 24.augustā.

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