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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 
zaudējumu un izdevumus un nosaka 
sabiedriskā transporta pakalpojuma 
tarifu”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) 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 šādi 
iebildumi: 

1. LPS uzskata, ka konceptuāli jāizvērtē noteikumu projekta 
3. punkts kontekstā ar noteikumu Nr. 341 1. pielikumu, izvērtējot 
iespējas šo pielikumu izmantot kā metodiku sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzēju pašizmaksu salīdzināšanai. Izstrādājot 
metodiku, ir jārada mehānisms izdevumu pozīciju salīdzināšanai 
tādās būtiskās pozīcijās kā, piemēram, degviela, remonti, 
transportlīdzekļu iegāde, darba algas, administratīvie izdevumi. 
Uzskatām, ka vidējais aritmētiskais rādītājs nevar tikt atzīts par 
piemērotu kritēriju, lai novērstu pārmērīgas kompensēšanas risku un 
sasniegtu paredzēto mērķi. 
2. Noteikumu projekta 9. un 11. punktā būtu jānosaka maksimālie 
termiņi, kuros Sabiedriskā transporta padome izskata valsts budžeta 
pieprasījuma pamatotību sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēšanai. Autotransporta direkcija izvērtē šo noteikumu 
18. punktā minētos republikas pilsētas pašvaldības iesniegtos 



 
 

 

2 

dokumentus un saskaņā ar šo noteikumu 1.1. apakšpunktu informē 
Sabiedriskā transporta padomi. 
3. Lūdzam izvērtēt spēkā esošo noteikumu 28. un 29. punktu 
izslēgšanu, jo, pastāvot 1. pielikuma regulējumam, tie ir zaudējuši 
aktualitāti. 
4. Latvijas Pašvaldību savienība aicina atjaunot to valsts budžeta 
līdzfinansējumu, kāds bija līdz 2009. gada 1. jūlijam, paredzot, ka 
no valsts budžeta tiek finansēti: 
   4.1. Radušies zaudējumi par maršruta daļu, kas ir ārpus pilsētas 
administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 20% no 
kopējā maršruta garuma. 
   4.2. Pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšana 100% apmērā pilsētas 
nozīmes maršrutos. 
   4.3. Līdzfinansējums sabiedriskā transporta pārvadājumiem 
republikas pilsētu pašvaldībām 35% apmērā. 
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