
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.1 

 

 

2019.gada 18.aprīlī        (prot. Nr.4§1) 

 

1. Par valsts budžeta finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniedzējiem sadali 2019.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, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 

1.1. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.04.00 „Maksa par dzelzceļa 

infrastruktūras lietošanu” 2019. gadam 23 874 774 euro sadalījumu, piešķirot to pilnā 

apmērā izdevumu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu segšanai;  

1.2. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 „Dotācija zaudējumu segšanai 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” 2019.gadam 40 953 076 euro apmērā 

sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.2.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.2.1.1. ar autobusiem – 32 036 129 euro; 

1.2.1.2. pa dzelzceļu – 7 677 376 euro; 

1.2.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem pilsētas 

nozīmes maršrutos, kuriem vairāk nekā 30% no kopējā maršruta garuma ir ārpus pilsētas 

administratīvās teritorijas, – 1 239 571 euro. 

1.3. iesniegt Satiksmes ministrijai valsts budžeta programmas 31.00.00 

„Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.07.00 „Dotācija sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu 

segšanai” 2019. gadam 20 350 442 euro apmērā sadalījumu starp pārvadājumu veidiem: 

1.3.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai reģionālās nozīmes 

maršrutos: 

1.3.1.1. ar autobusiem – 6 796 553 euro; 

1.3.1.2. pa dzelzceļu – 2 304 229 euro; 

1.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem un 

elektrotransportu pilsētu nozīmes maršrutu tīklā – 11 249 660 euro. 

1.4. apstiprināt Autotransporta direkcijas sagatavotajā 2019.gada 10.aprīļa 

ziņojumā Nr.8 “Ziņojums par valsts budžeta dotācijām sabiedriskajam transportam 



2019.gadam un priekšlikumi to sadalei” sniegto priekšlikumu, un paredzēt valsts 

budžeta finansējuma izmaksāšanas plānu pa 2019.gada ceturkšņiem šādā apmērā: 

 
Valsts budžeta programma 

31.00.00 Sabiedriskais transports 

apakšprogramma 

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

31.04.apakšprogramma 0 6 010 298 10 031 419 7 833 057 

31.06.apakšprogramma 12 403 388 12 572 048 12 144 524 3 833 116 

31.07 apakšprogramma 5 284 355 5 141 219 4 994 000 4 930 868 

Kopā: 17 687 743 23 723 565 27 169 943 16 597 041 

 

1.5. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 18.aprīlī. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs      ________________ 
  

 

 

 

 

 

  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

Rīgā, Vaļņu ielā 30 

Sabiedriskā transporta padomes  

Lēmums Nr.2 

 

2019. gada 18. aprīlī  (prot. Nr.4§2) 

 

2. Par Sabiedriskā transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 21 

izpildi. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.1511 

“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 6.3.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” 78.punktu un ņemot vērā Sabiedriskā 

transporta padomes 2019.gada 29.marta Lēmuma Nr. 2 2.1. punktu2, Sabiedriskā 

transporta padome nolemj: 
2.1. Izmaksāt Rīgas pilsētas domei daļu no 2.ceturksnim aprēķinātā dotāciju 

avansa maksājuma, kas ir 1 103 081 EUR. Atlikušo avansa maksājuma 

daļu – 1 103 081 EUR izmaksāt Rīgas pilsētas domei pēc Valsts policijas 

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes atzinuma saņemšanas un 

faktiski aprēķinātajiem zaudējumiem par personu ar invaliditāti 

pārvadāšanu 2019. gada 2.ceturksnī; 

2.2. Uzdot Rīgas pilsētas domei ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā veikt personu 

ar invaliditāti braucienu elektroniskās uzskaites sistēmas Rīgas pilsētas 

sabiedriskā transporta maršrutu tīklā inventarizāciju; 

2.3. Lēmums stājas spēkā 2019. gada 18. aprīlī. 
 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai un otrajai daļai, 79.panta pirmajai 

daļai, Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas, sūdzību par lēmumu iesniedzot VSIA “Autotransporta direkcija” . 

Atbilstoši Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 11.panta trešajai daļai, tāda lēmuma 

apstrīdēšana vai pārsūdzēšana, kas pieņemts sakarā ar to zaudējumu un izdevumu kompensēšanu, kuri 

pārvadātājam radušies saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla 

maršrutos, neaptur šā lēmuma darbību vai tā izpildi. 

 

 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs                 _________________ 

                                                 
1 Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. ceturksni aizturēšanu. 
2 Līdz 2019. gada 1. maijam aizturēt Rīgas pilsētas domei aprēķinātās dotācijas par 2019. gada 2. 

ceturksni 2 206 162 EUR apmērā. 


