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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 31.janvārī     Nr.20 

    (protokols Nr.1, 27.§) 
 

Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā 
tiek kompensēti sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušies 
zaudējumi Valmieras valstspilsētas 
nozīmes maršrutos” 
 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 19.punktu, Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, 11.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu, Ministru 
kabineta 28.07.2015. noteikumiem Nr.435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā 
transporta pakalpojumu tarifu”, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumiem 
“Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi 
Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos” (apstiprināti ar Pašvaldības domes 30.12.2022. 
lēmumu Nr.775 (protokols Nr.24, 21.§)) (turpmāk – Noteikumi), domes Pastāvīgo komiteju kopējās 
sēdes 26.01.2023. atzinumu,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 18 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Olmanis, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, 
Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolem: 

 
1. Izdarīt Noteikumos šādus grozījumus: 

1.1. Noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā aizstāt vārdus “likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 19.punktu” ar vārdiem “Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 
19.punktu”; 

1.2. aizstāt Noteikumos skaitli “6.2.3.” ar skaitli “6.2.2.”; 
1.3. papildināt Noteikumus ar 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “4.2. šīs kārtības 

2.3.apakšpunktā minētos zaudējumus par tādu kategoriju pasažieru pārvadāšanu, 
kurām Pašvaldība noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus”; 

1.4. 11.punktā aizstāt vārdus “Pašvaldība zaudējumu kompensāciju” ar “Pašvaldība šīs 
kārtības 4.1.apakšpunktā minēto zaudējumu kompensāciju”; 

1.5. Papildināt noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā “11.1 Pašvaldība šīs kārtības 
4.2.apakšpunktā minēto zaudējumu kompensāciju, kuru sedz no Pašvaldības budžetā 
šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, par pārskata periodu (mēnesi) izmaksā 
pārvadātājam 20 dienu laikā pēc 5.2.apakšpunktā minētā pārskata saņemšanas no 
pārvadātāja un 10.punktā minēto nosacījumu izpildes.” 

2. Lēmums stājas spēkā 2023.gada 31.janvārī. 
  

 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


