
 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2017.gada 5.janvārī            (prot.Nr.1/R§1) 
 

 

1. Par 2017.gada janvāra mēnesī pārvadātājiem un republikas pilsētām avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu. 

 

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, Sabiedriskā transporta padome nolemj: 

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

27.decembra ziņojumā Nr.35 „Ziņojums par dotāciju zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2017.gada janvāri un republikas pilsētām par 2017.gada 

1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada janvāra mēnesī avansā 

izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālajos pārvadājumos un republikas pilsētu pārvadājumos; 

1.2. Janvāra mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 31.06.00 Dotācija 

zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem EKK 3000 

Subsīdijas un dotācijas izmaksāt 127 547.34 EUR reģionālās nozīmes pārvadātājiem 

2015.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai; 

1.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 5. janvārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

 

2017.gada 5.janvārī            (prot.Nr.1/R§2) 
 

 

2.Par 2017.gada janvāra mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 

reģionālos pārvadājumos un republikas pilsētām par 2017.gada 1.ceturksni 

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: 

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

27.decembra ziņojumā Nr.36 „Ziņojums par dotāciju sadali pārvadātājiem par 

braukšanas maksas atvieglojumiem par 2017.gada janvāri un pašvaldību pilsētām par 

2017.gada 1.ceturksni” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada janvāra mēnesī 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālos pārvadājumos un 

republikas pilsētu pašvaldībām 2016.gada 1.ceturksnī avansā izmaksājamo dotāciju 

apjomu par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu;  

2.2. Janvāra mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 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 izmaksāt 2 897.77 EUR Jūrmalas 

pilsētas pašvaldībai 2015.gada nesegto zaudējumu kompensēšanai; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 5. janvārī. 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

 

2017.gada 5.janvārī            (prot.Nr.1/R§3) 
 

 

3. Par 2017.gada janvāra mēnesī AS “Pasažieru vilciens” avansā izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu. 

 

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 

27.decembra ziņojumā Nr.37 „Ziņojums par AS “Pasažieru vilciens” izmaksājamo 

dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegtos priekšlikumus par 2017.gada 

janvāra mēnesī avansā izmaksājamo dotāciju apjomu AS “Pasažieru vilciens”; 

3.2. Janvāra mēnesī no valsts budžeta apakšprogrammas 31.04.00 Maksa par 

dzelzceļa infrastruktūras lietošanu EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas izmaksāt 1 050 

000 EUR AS “Pasažieru vilciens” 2016.gada nesegto izdevumu par dzelzceļa 

infrastruktūras izmantošanu kompensēšanai; 

3.3. Lēmums stājas spēkā 2017. gada 5. janvārī. 

 

 

 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________  
 

  


