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Sabiedriskā transporta padome, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands,
V.Brūdere, L.Šāvējs, P.Markēvičs, S.Maksimovs, A.Okmanis, B.Vīlipa un T.Trubača)
balsojot „par” (elektroniskās saskaņošanas kārtībā), nolēma jautājumu Par grozījumu
apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes maršrutos skatīt rakstveida
procedūrā.
Rakstveida procedūras piemērošanas pamatojums: Izmaiņas reģionālās
nozīmes maršrutos Nr.6434 Talsi-Vandzene-Nogale, Nr.6412 Talsi-LubezereJaunciems-Talsi; Nr.6409 Talsi-Vandzene-Valdemārpils (1.pieteikums) un jauna
maršruta “Gulbene-Jaungulbene” atvēršana (2. pieteikums) saistīta ar skolēnu
nogādāšanu uz/no izglītības iestādēm.
Atbilstoši Ministru kabienta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr. 1511
“Sabiedriskā transporta padomes nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1511)
24.41. punktam, lēmumprojekts un lēmuma pieņemšanai nepieciešamie materiāli
padomes locekļiem elektroniski nosūtīti 2018.gada 20.augustā.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.42. punktam, termiņš viedokļa sniegšanai
par lēmuma projektu – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 24.augustam.
Atbilstoši MK noteikumu Nr. 1511 24.43. punktam, rakstveida procedūrā
lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalsojis padomes locekļu vairākums.
VSIA “Autotransporta direkcija” saņemtie Sabiedriskā transporta
padomes locekļu viedokļi par lēmuma projektu un balsojums:
D.Merirands (21.08.2018. elektroniskā pasta vēstule), V.Brūdere (20.08.2018.
elektroniskā pasta vēstule), L.Šāvējs (20.08.2018. elektroniskā pasta vēstule),
P.Markēvičs (21.08.2018. elektroniskā pasta vēstule), S.Maksimovs (23.08.2018.
elektroniskā pasta vēstule), A.Okmanis (20.08.2018. elektroniskā pasta vēstule),
B.Vīlipa (20.08.2018. elektroniskā pasta vēstule) un T.Trubača (22.08.2018.
elektroniskā pasta vēstule) atbalsta lēmuma projektu.
1. Par grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes
maršrutos.
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 noteikumu 2013. gada 17.
decembra Nr.1511 „Sabiedriskā transporta padomes nolikums” 3.1. punktu un III1.
nodaļu, astoņiem padomes locekļiem (D.Merirands, V.Brūdere, L.Šāvējs, P.Markēvičs,
S.Maksimovs, A.Okmanis, B.Vīlipa un T.Trubača) balsojot “par”, Sabiedriskā
transporta padome nolemj:
1.1. Apstiprināt sekojošas izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā:
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Maršruta Nr.6434 Talsi –Vandzene –Nogale reisā 17 plkst.6:45 no Talsu AO
kustības sarakstā iekļaut pieturu “Laukmuiža”.
Maršruta Nr.6412 Talsi –Lubezere –Jaunciems –Talsi reisā 06 plkst.16:05 no
Talsu AO kustības sarakstā iekļaut pieturu “Laukmuiža”.
Maršruta Nr.6409 Talsi –Vandzene –Valdemārpils reisā 07 plkst.7:15 no
Talsu AO kustības sarakstā iekļaut pieturu “Bakuži”.
1.2. Atvērt jaunu maršrutu Gulbene-Jaungulbene:
1.2.1. reiss Nr. 01 plkst. 06:35 no Gulbenes AO
piektdienai);
1.2.2. reiss Nr. 02 plkst. 07:15 no "Arodvidusskola"
piektdienai);
1.2.3. reiss Nr. 03 plkst. 17:10 no Gulbenes AO
piektdienai);
1.2.4. reiss Nr. 04 plkst. 17:50 no "Arodvidusskola"
piektdienai).

(no pirmdienas līdz
(no pirmdienas līdz
(no pirmdienas līdz
(no pirmdienas līdz

1.3. Uzdot VSIA „Autotransporta direkcija” veikt grozījumus noslēgtajos
sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līgumos.
1.4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 24. augustā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr. 634
“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 22. punktu
Sabiedriskā transporta padomes lēmumu par maršrutu tīkla apstiprināšanu vai
grozīšanu publicē Autotransporta direkcijas mājaslapā internetā vai citos plašsaziņas
līdzekļos. Attiecīgo lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmajai daļai pieteikumu
par administratīvā akta izdošanu, atcelšanu, spēkā esamību, atzīšanu par prettiesisku
vai par administratīvā akta izdošanas procesā pieļauta procesuālā pārkāpuma
konstatēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā augstākas
iestādes lēmums par apstrīdēšanas iesniegumu. Minētā panta otrā daļa noteic, ja
augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, pieteikumu var iesniegt viena
mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

D.Merirands
Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Sabiedriskā transporta padomes
priekšsēdētājs
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