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Satiksmes ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija 
noteikumos Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un 
kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un 
nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru kabineta 
noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos 
Nr. 341 „Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta 
pakalpojuma tarifu””, jo ir šāds iebildums: 

Latvijas Pašvaldību savienība neatbalsta Noteikumu projekta 1. pielikuma 
redakciju. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 341 1. pielikuma 1. punktu 
maksimālās kompensējamās izmaksas nosaka, indeksējot katra pārvadātāja 
aprēķināto viena kilometra pašizmaksu un salīdzinot to ar visu pārvadātāju vidējo 
svērto koriģēto viena kilometra pašizmaksu. No tā izriet, ka zaudējumi pilnā apmērā 
tiks kompensēti tikai tiem pārvadātājiem, kuriem vidējā koriģētā viena kilometra 
pašizmaksa ir zem vidējā rādītāja, savukārt pārvadātājiem, kuriem vidējā koriģētā 
viena kilometra pašizmaksa pārsniegs vidējo rādītāju, zaudējumi pārsniegtajā daļā 
kompensēti netiks. Uzskatām, ka vidējais aritmētiskais rādītājs nevar tikt atzīts par 
piemērotu kritēriju, lai novērstu pārmērīgas kompensēšanas risku un sasniegtu 
paredzēto mērķi.  

Šāda nostāja ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 341 44. punktu, 
kas paredz, ka pasūtītājs faktiskos zaudējumus nosaka no kopējiem ieņēmumiem, 
kas gūti, izpildot sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu, atņemot 
sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušās pamatotās izmaksas.  
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