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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2022.gada 29.decembrī  Nr.775 
  (protokols Nr.24, 21.§) 
 
Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek 
kompensēti sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušies 
zaudējumi Valmieras valstspilsētas 
nozīmes maršrutos” apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, 11.panta pirmās daļas 4., 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 pakalpojuma tarifu”, Pašvaldības domes Saimniecisko lietu komitejas un 
Finanšu komitejas sēdes 15.12.2022. atzinumu, 

 
Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars 
Grandāns, Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis 
Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Upenieks, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. ar 31.12.2022. atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumus 

“Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušies 
zaudējumi Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos”, kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas 
pašvaldības domes 27.09.2012. lēmumu Nr.280 (protokols Nr.13, 39.§); 

2. ar 01.01.2023. apstiprināt noteikumus “Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos”. 
 

 Pielikumā: Noteikumi “Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos” uz 
3 lappusēm. 

         
 
Domes priekšsēdētājs                                (personiskais paraksts)                                  Jānis Baiks 
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Pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 
domes 29.12.2022. lēmumam  
Nr.775 (protokols Nr.24, 21.§) 
 

Pielikums Valmieras novada pašvaldības 31.01.2023. 
lēmuma Nr.20 (protokols Nr.1, 27.§) redakcijā 

 

 

Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta  

pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi  

Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos 
 

Izdota saskaņā ar Pašvaldību likuma 

4.panta pirmās daļas 19.punktu, 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

5.panta otrās daļas 4.punktu un 11.panta 

pirmās daļas 4. un 5.punktu 
 

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.20) 

 

Grozījumi: 31.01.2023. lēmums Nr.20 (protokols Nr.1, 27.§) 

 

1. Pārvadātājam ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus pilsētas 
nozīmes maršrutu tīklā aprēķina un kompensē uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos un 
līgumā par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu noteiktajā kārtībā iesniegtajiem 
pārskatiem, kā arī ņemot vērā to, vai Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir 
vai nav noteikusi tarifus (braukšanas maksu). 

2. Pārvadātājam kompensē šādus zaudējumus, kas saistīti ar sabiedriskā transporta 
pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi: 

2.1. zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma 
izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus; 

2.2. zaudējumus, kas radušies, ievērojot Pašvaldības noteiktos tarifus; 

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

2.4. izdevumus, kas pārvadātājam radušies, ieviešot pasūtītāja noteiktās vai normatīvajos 
aktos par sabiedriskā transporta pakalpojumiem noteiktās minimālās kvalitātes prasības 
pēc tam, kad ir uzsākta sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana, ja minēto prasību 
ieviešana pārsniedz ar iepriekš noteikto kvalitātes prasību nodrošināšanu saistītos 
izdevumus; 

2.5. zaudējumus par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem noteikti braukšanas maksas 
atvieglojumi saskaņā ar braukšanas maksas atvieglojumu noteikumiem; 

2.6. pašvaldība, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo publisko tiesību līgumu, šajos noteikumos 
minētajos gadījumos var līdzfinansēt zaudējumus, kas radušies, izpildot sabiedriskā 
transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu. 

3. No valsts budžeta pārvadātājam kompensē: 

3.1. šīs kārtības 2.1.apakšpunktā minētos zaudējumus par maršruta daļu, kas ir ārpus 
valstspilsētas administratīvās teritorijas, ja šī maršruta daļa ir vairāk nekā 30% no kopējā 
maršruta garuma; 

3.2. šīs kārtības 2.5.apakšpunktā minētos nesaņemtos ieņēmumus par tādu pasažieru 
pārvadāšanu, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras 
ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, noteikti braukšanas maksas 
atvieglojumi pilsētas nozīmes maršrutos. 



KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
 

4. No Pašvaldības budžeta pārvadātājam kompensē: 

4.1.  šīs kārtības 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētos zaudējumus, kas radušies pilsētas nozīmes 
maršrutu tīklā un kurus aprēķina pēc formulas: 

Zpašv. = Zkop. – Zmarš.d. – Zbr.m.atv., kur 

Zpašv. – zaudējumu apmērs, kuru pārvadātājam kompensē no Pašvaldības budžeta; 

Zkop. – kopējais zaudējumu apmērs; 

Zmarš.d. – zaudējumi par maršruta daļu, kas ir ārpus valstspilsētas administratīvās 
teritorijas, kas noteikti šīs kārtības 3.1.punktā; 

Zbr.m.atv. - nesaņemtie ieņēmumi par tādu pasažieru pārvadāšanu, kuriem saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus, noteikti braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas nozīmes 
maršrutos. 

4.2. šīs kārtības 2.3.apakšpunktā minētos zaudējumus par tādu kategoriju pasažieru 
pārvadāšanu, kurām Pašvaldība noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus. 
(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.20) 

5. Lai noteiktu pārvadātāja zaudējumu apmēru un Pašvaldība varētu aprēķināt izmaksājamās 
kompensācijas apmēru, pārvadātājs iesniedz Pašvaldībai: 

5.1. pārskatu par sabiedriskā transporta pakalpojumu peļņu un zaudējumiem; 

5.2. informāciju par pasažieru pārvadāšanu un braukšanas maksas atvieglojumiem; 

5.3. informāciju par zaudējumiem par šīs kārtības 3.1.punktā minēto maršruta daļu, kas ir 
ārpus valstspilsētas administratīvās teritorijas; 

5.4. informāciju par zaudējumiem par maršruta daļu, kas mazāk kā 30 procenti no kopējā 
maršruta garuma ir ārpus valstspilsētas administratīvās teritorijas. 

6. Šīs kārtības 5.punktā minēto aprēķinu, pārskatu un informāciju pārvadātājs iesniedz 
Pašvaldībai šādos gadījumos un termiņos: 

6.1. nosakot prognozētos zaudējumus par pārskata periodu (kalendāro gadu) – pēc 
Pašvaldības pieprasījuma; 

6.2. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šīs kārtības 5.1.apakšpunktā minēto pārskatu un 5.3. un 
5.4.apakšpunktā minēto informāciju iesniedz:  

6.2.1. par mēnesi – 27 dienu laikā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām; 

6.2.2. par pārskata (kalendāra) gadu – līdz kārtējā gada 25.martam, kopā ar detalizētu 
atšifrējumu pa pārskata posteņiem un saimniecisko darījumu pamatojumu, tai 
skaitā aprēķinu par izmaksu sadalījumu pa saimnieciskās darbības veidiem 
(norādot kopējos uzņēmuma ieņēmumus pārējos saimnieciskās darbības veidos, 
kopējās uzņēmuma izmaksas pa pārskata posteņiem, nobraukumu 
komercpārvadājumos (ja tādi tiek veikti) un citus kritērijus, ja saskaņā ar 
uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentiem tādi tiek piemēroti 
izdevumu sadalē); 

6.3. aprēķinot faktiskos zaudējumus, šīs kārtības 5.2.apakšpunktā minēto informāciju iesniedz 
par mēnesi – 10 dienu laikā pēc pārskata perioda (mēneša) beigām. 

7. Katru mēnesi Pašvaldība pēc attiecīgā finansējuma saņemšanas no Satiksmes ministrijas: 

7.1. pārskaita pārvadātājam līdz 15 (piecpadsmitajam) datumam avansā zaudējumu 
kompensāciju par šīs kārtības 3.1.punktā minēto maršrutu tīkla daļu, kas ir ārpus 
valstspilsētas administratīvās teritorijas par mēnesi proporcionāli saņemtajam 
finansējumam par pārskata periodu (ceturksni), saskaņā ar Pašvaldības rīkojumu; 

7.2. pārskaita pārvadātājam līdz 15 (piecpadsmitajam) datumam avansā kompensāciju par 
zaudējumiem, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kura 
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pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas Valmieras 
valstspilsētas maršrutos par mēnesi proporcionāli saņemtajam finansējumam par 
pārskata periodu (ceturksni), saskaņā ar Pašvaldības rīkojumu. 

8. Valsts finansējuma kavējuma gadījumā no Satiksmes ministrijas, Pašvaldība 7.punktā minēto 
zaudējumu kompensāciju pārvadātājam pārskaita ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc šī 
finansējuma saņemšanas no Satiksmes ministrijas. 

9. 3.1. un 3.2. punktos minēto zaudējumu kompensāciju par pārskata (kalendāra) gadu precizē 
pēc 6.2.2.apakšpunktā minētā pārskata un informācijas saņemšanas un norēķinu savstarpējās 
salīdzināšanas ar Satiksmes ministriju, un precizēto zaudējumu kompensāciju izmaksā 
pārvadātājam ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc šī finansējuma saņemšanas no Satiksmes 
ministrijas. 

   (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.20) 

10. Pēc šīs kārtības 5.1.apakšpunktā minētā pārskata un 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētās 
informācijas saņemšanas Pašvaldība: 

10.1. 30 dienu laikā izvērtē zaudējumu apmēru; 

10.2. uzdod pārvadātājam precizēt pārskatu vai informāciju, ja Pašvaldība ir konstatējusi, ka 
tajos ir iekļautas izmaksas, kas nav saistītas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu 
pasūtījuma līguma izpildi, kā arī konstatējis citas kļūdas. Precizēto pārskatu un 
informāciju Pašvaldība izvērtē 10 dienu laikā pēc to saņemšanas. 

11. Pašvaldība šīs kārtības 4.1.apakšpunktā minēto zaudējumu kompensāciju, kuru sedz no 
Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, par ceturksni izmaksā 
pārvadātājam līdz pārskata periodam (ceturksnim) sekojošā trešā mēneša 15 
(piecpadsmitajam) datumam pēc 6.2.1.apakšpunktā minēto pārskatu un informācijas 
saņemšanas no pārvadātāja un 10.punktā minēto nosacījumu izpildes. 

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.20)  

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. 

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.20)  

12. Pašvaldība precizēto zaudējumu kompensāciju, kuru sedz no Pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzētajiem līdzekļiem, par pārskata (kalendāra) gadu un normatīvajos aktos 
noteikto peļņu par pārskata (kalendāra) gadu izmaksā 30 dienu laikā pēc 6.2.2.apakšpunktā 
minētā pārskata un informācijas saņemšanas, 10.punktā minēto nosacījumu izpildes un 
norēķinu savstarpējās salīdzināšanas ar pārvadātāju, veicot gala norēķinu par pārskata 
(kalendāra) gadu. 

   (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.20) 

13. Pašvaldības iestāde “Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta 
nodaļa” sadarbībā ar Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Centrālā pārvalde” 
struktūrvienību “Finanšu un ekonomikas nodaļa” kontrolē kompensācijām paredzēto līdzekļu 
izmantošanas likumību, lietderību un pareizību. 

14. Kārtība stājas spēkā 01.01.2023. 

 

Domes priekšsēdētājs                        (personiskais paraksts)                                Jānis Baiks 

 


