
APSTIPRINĀTS 
ar Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes 

2010.gada 22.janvāra lēmumu Nr.3.1, protokols Nr. 1. 
 

 
INSTRUKCIJA 

 
Kārtība, kādā tiek sadalīta un izmaksāta kompensācija pārvadātājiem radušos 

zaudējumus segšanai Latgales plānošanas reģiona sabiedriskā transporta pārvadātājiem 
2010. gadā 

 
Izdota saskaņā Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta trešo daļu, 

 11. panta pirmās daļas 11. punktu, 
Ministru kabineta 26.10.2009.noteikumiem  

Nr.1226 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu  
sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu  

kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma  
tarifa noteikšanas kārtība”  

 
 

I Vispārīgie noteikumi 
 

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā Latgales plānošanas reģions (turpmāk LPR) nodrošina 
zaudējumu kompensēšanas sadali un izmaksu pārvadātājiem radušos zaudējumus segšanai 
no valsts budžeta iedalītiem finanšu līdzekļiem 2010.gadā.  

2. Finansējumu pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem LPR novados piešķir 
maršrutiem, kas tiek veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra 
noteikumiem Nr.1226 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu 
un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas 
kārtība”, likumā noteiktā kārtībā noslēgto Līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniegšanu, saņemtiem apliecinājumiem un apstiprināto (saskaņoto) pamata maršrutu tīklu. 

3. Ja LPR pēc kompensāciju izmaksas par pārskata periodu (ceturksni) ir ietaupījis no valsts 
budžeta piešķirto finansējumu, minētos līdzekļus novirza pārvadātājam, lai segtu radušos 
zaudējumus vai izdevumus par pārskata periodu (kalendāra gadu). 

4. Ja valsts budžeta programmā "Sabiedriskais transports" nepietiek līdzekļu, lai pilnībā 
kompensētu zaudējumus un izdevumus, par nepieciešamā finansējuma apjomu un 
finansējuma avotu lemj Ministru kabinets. 

5. Instrukcija ir saistoša LPR administrācijai, LPR izveidotajām maršruta tīkla sabiedrisko 
pārvadājumu transporta komisijām. 

 
                   II Zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas un sadales kārtība 
6.  Zaudējumi pārvadātājiem tiek segti no Satiksmes ministrijas valsts budžeta programmā 

„Sabiedriskais transports” paredzētajiem finanšu līdzekļiem, ko Autotransporta direkcija 
iedalīja Latgales plānošanas reģionam.  

7. Zaudējumu kompensāciju no saņemtā finansējuma LPR samaksā pārvadātājam ne vēlāk kā 
paredzēts normatīvajos aktos un līgumos. 



 2
8.  No RAPLM iedalītās provizoriskās kopējās summas (tai skaitā, 2009.gada 

kompensāciju izmaksām zaudējumu segšanai) LPR 2010.gadā paredzēts Ls 2 261 475  
sadalījums pa LPR maršrutu tīkliem pielikumā (pielikums Nr.1). 

9. Pārvadātājam kompensējamo zaudējumu apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz  
pārvadātāja savlaicīgi un pilnā apjomā iesniegto normatīvajos aktos noteikto pilnu 
informāciju. 

10.  Pārvadājumu tīkla pārvadātajiem aprēķināto zaudējumu kompensējamo apjomu izskata 
un apstiprina attiecīgā pārvadājumu tīkla Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla 
sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas.   

III Zaudējumu izmaksāšanas kārtība 

11.  Pamatojoties uz sabiedriskā transporta pārvadātāja iesniegto peļņas – zaudējuma aprēķinu 
Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta komisija 
pieņem lēmumu par zaudējumu kompensācijas piešķiršanu konkrētajam pārvadātājam. 

12.  Pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla sabiedrisko pārvadājumu 
transporta komisijas sēdes lēmumu, LPR administrācija pārskaita pārvadātājam komisijas 
noteikto zaudējumu kompensācijas summu. 

13.  Maksājums tiek veikts ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma 
saņemšanas, ja Autotransporta direkcija šo kompensāciju ir ieskaitījusi Latgales plānošanas 
reģiona kontā. 

14.  LPR administrācija veic zaudējumu kompensācijas summu pārskaitījumus pārvadātājiem 
tikai apstiprināto summu ietvaros, izņemot gadījumus, kad tiek izdalīta konkrētā maršrutā 
papildus dotācija ceļu, tiltu remonta, autoceļa sliktās kvalitātes u.c. specifiskos gadījumos. 

15.  Par zaudējumu kompensācijai iesniedzamo dokumentu pieņemšanu, pārbaudi un sadali 
pārvadājumu tīklu ietvaros atbildīgas Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla 
sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas.  

16.  Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas 
darbu tehniski un organizatoriski nodrošina Latgales plānošanas reģiona Sabiedriskā 
transporta nodaļa.  

 
 

IV Tiesiskuma nodrošināšana un lēmumu apstrīdēšanas kārtība 

17. Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas 
darbības tiesiskumu nodrošina komisijas priekšsēdētājs. Komisijas atrodas Latgales 
plānošanas reģiona attīstības padomes pārraudzībā un ja Komisija savā sēdē nespēj 
vienoties par lēmumu, lēmuma projektus iesniedz izskatīšanai un izlemšanai Latgales 
plānošanas reģiona attīstības padomei. Padomes pieņemtais lēmums ir saistošs Komisijai 
un pārvadātājiem. 

18.  Latgales plānošanas reģiona maršruta tīkla sabiedrisko pārvadājumu transporta komisijas  
izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

 
Pielikums: Sadalījums pa LPR maršrutu tīkliem. 
 


