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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

2022.gada 2.maijā (prot. Nr.4/R§1) 

 

1. Par 2022.gada maija mēnesī sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos par 2022.gada maijā 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 2022.gada 

27.aprīļa ziņojumā Nr.6.20/6/2022 “Ziņojums par dotāciju zaudējumu un ar 

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sadalījumu 

pārvadātājiem par 2022.gada maiju” sniegtos priekšlikumus un sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem reģionālās nozīmes pārvadājumos par 2022.gada maiju 

izmaksāt: 

1.1.1. zaudējumu kompensāciju saistībā ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi – 5 735 209 euro; 

1.1.2. zaudējumu kompensāciju saistībā ar braukšanas maksas 

atvieglojumiem – 201 083 euro. 

1.1.3. Atbalstīt no 2022.gada aprīļa finansēšanas plāna valsts budžeta 

apakšprogrammā 31.06.00 EKK 3000 Subsīdijas un dotācijas valsts dotāciju rezerves 

izveidošanu 100 000 euro apmērā, lai kompensētu reģionālās nozīmes pārvadātājiem 

2021.gada nesegtos zaudējumus pēc gada pārskatu izvērtēšanas. 

1.2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 2.maijā. 
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2022. gada 2.maijā (prot. Nr.4/R§2) 

 

2. Par 2022.gada maija 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: 

2.1. Pieņemt zināšanai VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotajā 

2021.gada 27.decembra ziņojumā Nr.6.20/28/2021 “Ziņojums par AS “Pasažieru 

vilciens” izmaksājamo dotāciju par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” sniegto 

informāciju un apstiprināt avansa maksājumu AS “Pasažieru vilciens” par 2022.gada 

maiju, izmaksājot 709 075 euro; 

2.2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 2.maijā. 
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