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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2021.gada 5.janvārī (prot. Nr.1/R§1) 

 

 

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem sadali 2021.gadam pa pārvadājumu veidiem. 

 

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” 6.1.apakšpunktu, 6.2.apakšpunktu, 6.3.apakšpunktu un 11.punktu, Ministru 

kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā transporta 

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

1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

“Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa 

publiskai infrastruktūrai” sadalījumu 2021. gadam, piešķirot 7 774 772 euro apmērā 

AS “Pasažieru vilciens” izmaksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu 

kompensēšanai;  

1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

“Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2021.gadam 61 603 518 euro 

apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.2.1.1. ar autobusiem – 38 846 590 euro, to starpā 401 409 euro paredzēt 

norēķiniem par zaudējumiem saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem; 

1.2.1.2. pa dzelzceļu – 10 267 697 euro, to starpā 2 555 580 euro paredzēt 

norēķiniem par zaudējumiem saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem; 

1.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas 

nozīmes maršrutos: 

1.2.2.1. zaudējumu kompensēšanai maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no 

kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, –  3 989 231 euro; 

1.2.2.2. zaudējumu kompensēšanai par personu ar invaliditāti pārvadāšanu – 

8 500 000 euro. 

1.3. uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” informēt Satiksmes ministriju par 

finansējuma sadali un, lai nodrošinātu finansējuma, kas paredzēts norēķiniem par 

zaudējumiem saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem, precīzu un pamatotu 
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izlietošanu, rosināt valsts budžeta programmas 31.00.00 “Sabiedriskais transports” 

apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem” finansējumu, kas paredzēts norēķiniem par zaudējumiem 

saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem uzskaitīt atsevišķa norēķinu kontā. 

1.4. apstiprināt Autotransporta direkcijas sagatavotajā 2020.gada 22.decembra 

ziņojumā Nr.6.20/35/2020 “Ziņojums par valsts budžeta dotācijām sabiedriskajam 

transportam 2021.gadam un priekšlikumi to sadalei” sniegto priekšlikumu, un 

paredzēt valsts budžeta finansējuma izmaksāšanas plānu pa 2021.gada ceturkšņiem 

šādā apmērā: 

 
Valsts budžeta programma 

31.00.00 Sabiedriskais 

transports  

1.ceturksnis 2.ceturksnis 3.ceturksnis 4.ceturksnis 

31.04.00 apakšprogramma 1 943 694 1 943 694 1 943 694 1 943 690 

31.06.00 apakšprogramma 19 572 719 19 747 719 17 425 136 4 857 944 

Kopā: 21 516 413 21 691 413 19 368 830 6 801 634 

 

1.5. pieņemt zināšanai, ka 2021.gadam prognozētā nepieciešamā papildu 

dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai ir 

24 164 169 euro; 

1.6. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 5.janvārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 
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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 
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Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2021. gada 5.janvārī (prot. Nr.1/R§2) 
 

2. Par 2021.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada janvāri 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, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 “Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” III1. nodaļu, Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

2.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2020.gada 

22.decembra ziņojumā Nr.6.20/36/2020 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2021.gada janvāri” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā 

transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2020.gada 

janvāri izmaksāt: 

2.1.1. zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi – 5 476 637 euro; 

2.1.2. zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem – 382 602 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 5.janvārī. 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

2021. gada 5.janvārī (prot. Nr.1/R§3) 

 

3. Par republikas pilsētām par 2021.gada 1. ceturksni 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 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 2020.gada 

22.decembra ziņojumā Nr.6.20/37/2020 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

republikas pilsētu pašvaldībām 2021.gada 1.ceturksnī” sniegtos priekšlikumus un 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2021.gada 1. ceturksni izmaksāt: 

3.1.1. zaudējumu kompensāciju maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā 

maršrutu garuma ir ārpus pilsētas administratīvās teritorijas, 650 000 euro; 

3.1.2. zaudējumu kompensāciju par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 

2 125 000 euro; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 5.janvārī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 
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Sabiedriskā transporta padomes  
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2021. gada 5.janvārī (prot. Nr.1/R§4) 
 

 

4. Par 2021.gada janvāra 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 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: 

4.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2020.gada 22.decembra ziņojumā Nr.6.20/38/2020 “Ziņojums par AS “Pasažieru 

vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto 

informāciju un apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 2021.gada 

janvāri, izmaksājot 647 898 euro; 

4.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 5.janvārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 
 

 

 
 


