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Mērķis – novērst maršrutu dublēšanos

2015.gada un 2017.gadā otrajā pusē  Autotransporta 
direkcija sadarbībā ar plānošanas reģioniem vērsās pie 
pašvaldībām ar lūgumu apzināt skolēnu maršrutus, lai 
vērtētu, cik lielā mērā tie pārklājas ar reģionālo 
pasažieru pārvadātāju maršrutiem.

Pirmo reizi tika iegūta informācija par visiem pašvaldību 
organizētajiem skolēnu pārvadājumiem. 

Mūsu mērķis – novērst maršrutu dublēšanos un veicināt 
sadarbību starp valsti un pašvaldībām, veidojot optimālu 
pārvadājumu sistēmu un ietaupot valsts un pašvaldības 
budžeta līdzekļus. 



Reģionālais maršrutu 
tīkls

Skolēnu pārvadājumi

Maršrutu skaits 1057 964

Reisu skaits 7599 1519

Pārvadājumos iesaistīto 
transportlīdzekļu skaits

1205 471

Nobraukums gadā 79,6 miljoni km 8,5 miljoni km

Pārvadāto pasažieru 
skaits

29,2 miljoni pasažieru 
gadā

(*~ 81,6 tūkstoši 
pasažieru dienā)

16 700 bērnu dienā 
(*~ 2,82 miljoni gadā)

Pakalpojuma 
nodrošinātājs

26 pārvadātāji 102 pašvaldības no 110



Veiktie pasākumi pārvadājumu 
sinhronizācijai

Skolēnu pārvadājumu nav Ērgļu, Dundagas, Ādažu, Kokneses, Pļaviņu, 
Salas, Rojas un Cēsu novados, relatīvi maz - Jaunpiebalgas, Raunas, 
Pārgaujas, Amatas novados.

Šobrīd reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 280 maršrutu, kuru reisi paredzēti 
skolēnu nogādāšanai mācību iestādē un atpakaļ mājās.

2015.gadā Autotransporta direkcija ir tikusies ar 10 novadu pārstāvjiem, 
2016.gadā ar 21 novada pārstāvjiem, lai aicinātu novadus pēc iespējas 
izmantot sabiedrisko transportu skolēnu pārvadāšanai.

2015.gadā veiktas izmaiņas 45 maršrutos, 2016.gadā 69 maršrutos, 
2017.gadā 69 maršrutos, 2018.gadā 66 maršrutos, pielāgojot maršrutu 
tīklu skolēnu vajadzībām. No 2016.gada 1.septembra skolēnu 
pārvadājumus neorganizē Rojas un Cēsu novadi.

Tiek slēgti sabiedriskā transporta maršruti, kuriem paralēli kursē 
pašvaldību organizētie skolēnu autobusi, piemēram, Talsu, Krāslavas, 
Ludzas novados (Talsi–Šķēde–Laidze–Talsi un Talsi–Dižstende–Talsi). 



Veiktie pasākumi pārvadājumu 
sinhronizācijai

Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai ir augsta prioritāte – vairāk 
nekā puse no maršrutu izmaiņām 2017. un 2018.gadā, kam 
nepieciešams papildus valsts finansējums, ir saistīta ar skolēnu 
pārvadājumu nodrošināšanu. 

2018.Gadā papildus nobraukums ~ 220 tūkst. km:
aizstāti pašvaldības organizētie pārvadājumi ar reģionālajiem 

reisiem Talsu, Kārsavas, Saldus, Gulbenes, Limbažu, Priekuļu un 
Raunas novados.

reaģējot uz skolu tīkla izmaiņām un pieprasījumu, veiktas 
izmaiņas reģionālo maršrutu tīklā – Amatas, Jēkabpils, Burtnieku, 
Ādažu un Carnikavas, Rēzeknes, Tukuma, Madonas, Aizkraukles 
un Alūksnes novados (pašvaldībai nav nepieciešams organizēt 
skolēnu pārvadājumus). 

šobrīd tiek strādāts pie izmaiņām Bauskas un Rēzeknes novados.



Paldies par uzmanību!


