
SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PADOME 

 

Rakstveida procedsūras protokols Nr.2R 

 

 

 
Rīgā 
2016. gada 22. augustā 

 

 
2016. gada 4. augusta Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika izskatīts 

pieteikums par grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5189  “Alūksne – Žubītes 

– Alūksne.” Sabiedriskā transporta padome nolēma (Sabiedriskā transporta padomes 

2016. gada 4. augusta lēmuma Nr.3 3.13. un 3.14.punkts) atlikt šī pieteikuma 

izskatīšanu, uzdodot VSIA “Autotransporta direkcija” noskaidrot apkārtējo 

(ieinteresēto) pašvaldību viedokli par ierosināto izmaiņu nepieciešamību to 

iedzīvotājiem.  

Pildot Sabiedriskā transporta padomes lēmumu, papildus ir saņemta informācija 

no Alūksnes novada Mārkalnes un Pededzes pagasta pārvaldēm, kas neiebilst pret 

Autotransporta direkcijas ierosinātām izmaiņām iepriekš minētajā maršrutā.  

Ņemot vērā to, ka izmaiņas maršrutā saistītas ar skolēnu nogādāšanu uz/no 

izglītības iestādēm no šī gada 1. septembra, Autotransporta direkcija 2016. gada 15. 

augustā, pamatojoties uz 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.1511 “Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 243.punktu, ierosināja  lēmumu 

jautājumā par grozījumiem reģionālās nozīmes maršrutā Nr.5189  “Alūksne – Žubītes – 

Alūksne”, izskatīt rakstveida procedūrā.  

D.Merirands atbalstīja iesniegto priekšlikumu (2016.gada 18.augusta e-pasta 

vēstule),  V.Brūdere atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 16. augusta e-pasta 

vēstule),  M.Jaunups atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 22. augusta e-pasta 

vēstule), I.Ozoliņa atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 18. augusta e-pasta 

vēstule), M.Riekstiņš atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 18. augusta e-pasta 

vēstule), A.Novikova atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 22. augusta e-pasta 

vēstule), M.Švarcs atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 18. augusta e-pasta 

vēstule),  A.Okmanis atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 17. augusta e-pasta 

vēstule) un A.Draudiņš atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 18. augusta e-pasta 
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vēstule). L.Olante atbalstīja iesniegot priekšlikumu (2016. gada 22. augusta e-pasta 

vēstule), vienlaikus ierosinot, ka ir nepieciešams veikt izmaiņas maršruta izmaiņas 

maršruta “Alūksne – Žubītes – Alūksne” nosaukumā, lai tas nebūtu maldinošs pārējiem 

potenciāliem pasažieriem, kā arī lūdza kādā no turpmākām padomes sēdēm saņemt 

informāciju par pasažieru, tai skaitā skolēnu, skaitu reisos, it īpaši maršruta pagarinātajā 

posmā. 

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 5. panta pirmās 

daļas 3.punktu, ievērojot minētā likuma 6. pantā noteiktos sabiedriskā transporta 

pakalpojumu organizēšanas principus, Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu 

Nr. 634 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 

18.punktu, Ministru kabineta noteikumu 2013. gada 17. decembra Nr.1511 „Sabiedriskā 

transporta padomes nolikums” 3.1.punktu un III1.nodaļu, visiem padomes locekļiem 

(D.Merirands, V.Brūdere,  M.Jaunups, I.Ozoliņa, L.Olante, M.Riekstiņš, A.Novikova, 

M.Švarcs, A.Okmanis, A.Draudiņš) balsojot „par”,  Sabiedriskā transporta padome 

nolemj: 

1.1. Ar 2016.gada 1.septembri apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes 

maršrutā Nr. 5189 Alūksne – Žubītes – Alūksne: 

1.1.1.slēgt reisu Nr. 02 plkst. 07:40 no Alūksnes AO ar izpildi no pirmdienas līdz 

piektdienai laikā no 1.septembra līdz 11.jūnijam; 

1.1.2.atklāt reisu Nr. 04 plkst. 06:10 no Alūksnes AO mācību laikā; 

1.1.3.atklāt reisu Nr. 03 plkst. 16:00 no Alūksnes AO mācību laikā; 

1.2. Atbilstoši šajā Lēmumā noteiktajam, uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” 

veikt attiecīgus grozījumus noslēgtajā sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma 

līgumā. 

1.3. Lēmuma stājas spēkā 2016.gada 22.augustā.  

 

Protokolu sagatavoja VSIA “Autotransporta direkcija”  

Juridiskās daļas vadītāja V.Ļeonova. 

 
 

D.Merirands 

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

Sabiedriskā transporta padomes  

priekšsēdētājs       /paraksts/   

         (2016.gada 22.augustā) 


