
LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2021.gada 1.aprīlī (prot. Nr.2/R§1) 

 

1. Par 2021.gada aprīļa mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2021.gada aprīli 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: 

1.1. Apstiprināt VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 2021.gada 

24.marta ziņojumā Nr.6.20/5/2021 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2021.gada aprīli” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2021.gada aprīli 

izmaksāt: 

1.1.1. zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi – 5 377 100 euro; 

1.1.2. zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem – 240 473 euro. 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 ______________ 
  

  



LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

2021. gada 1.aprīlī (prot. Nr.2/R§2) 

2. Par republikas pilsētām par 2021.gada 2. 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, , 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 2021.gada 

24.marta ziņojumā Nr.6.20/6/2021 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

republikas pilsētu pašvaldībām 2021.gada 2.ceturksnī” sniegtos priekšlikumus un 

republikas pilsētu pašvaldībām par 2021.gada 2. ceturksni izmaksāt: 

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

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

2.1.2. zaudējumu kompensāciju par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 

1 352 972 euro; 

2.2. Pieņemt zināšanai, ka republikas pilsētu pašvaldībām 2020.gadā ir 

aprēķināta dotācijas pārmaksa par personu ar invaliditāti pārvadāšanu 772 028 euro 

apmērā, un uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” iesniegt priekšlikumus Satiksmes 

ministrijai par republikas pilsētu pašvaldībās valsts budžeta apakšprogrammā 

31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem” EKK 7460 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām paredzēto un neizlietoto valsts budžeta līdzekļu 772 028 euro apmērā 

pārdali normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz valsts budžeta apakšprogrammu 

31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem” EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas, lai kompensētu reģionālās nozīmes 

pārvadātājiem 2020.gadā nesegtos zaudējumus. 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1. aprīlī. 
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      _____________________ 

       



LĒMUMS SAGATAVOTS  ELEKTRONISKI UN PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.3 

 

2021. gada 1.aprīlī (prot. Nr.2/R§3) 
 

 

3. Par 2021.gada aprīļa 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, , Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1511 

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

padome nolemj: 

3.1. 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 

aprīli, izmaksājot 647 898 euro; 

3.2. Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ______________________ 
 

 

 
 


