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Esošā situācija Vidzemē

44% iedzīvotāju lauku teritorijā, viensētas

blīvums 8,5 cilvēki/km2 lauku teritorijā

iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošana

sabiedriskā transporta pakalpojumiem augstas izmaksas, zema efektivitāte  

dotācijas >80%



Esošie risinājumi sabiedriskā transporta 

sistēmā

Ja ir mazs pasažieru skaits maršrutā, risinājumi:

I. Slēgt maršrutu;

II. Izpildīt reisu tikai tad, ja ir iepriekš saņemts iedzīvotāja zvans par reisa              

nepieciešamību;

III. Reisus, kuros mazs pieprasījums, veikt bez maksas. 

Neviens no piedāvātajiem risinājumiem neparedz veikt izmaiņas vai uzlabojumus 
pašā pakalpojumā.



Pilotprojekts «transports pēc pieprasījuma»
ārsts/aptieka 

pārtikas veikals

sabiedriskā autobusa 

pietura 

bankomāts 

frizieris

bibliotēka

pasts 

valsts iestāde



Secinājumi pēc TPP pilotprojekta (1)

✓ Daļai iedzīvotāju lauku teritorijās nav sasniedzami pamatpakalpojumi, jo 

nav privātā transportlīdzekļa un nav pieejams sabiedriskā transporta     

pakalpojums.

✓ Ir pieprasījums pēc transporta pakalpojumiem vietējiem braucieniem, 

lai nokļūtu pakalpojumu saņemšanas vietās, iesaistītos sociālajās un    

ekonomiskajās aktivitātēs.

✓ TPP papildina esošo sabiedriskā transporta sistēmu, nevis konkurē ar 

to.



Secinājumi pēc TPP pilotprojekta (2)

Ieguvumi sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinātājiem:

✓ Elastīgi pārvadājumi pēc pieprasījuma atbilst lauku iedzīvotāju vajadzībām

✓ Efektīvāks risinājums, salīdzinot ar regulāriem, fiksētiem maršrutiem

✓ Palielina sabiedriskā transporta lietotāju skaitu

Ieguvumi iedzīvotājiem:

✓ Mazina sociālo atstumtību, novērš lauku teritoriju izolētību

✓ Vairo drošības sajūtu

✓ Ietaupa pasažierim ceļā pavadīto laiku

✓ Nodrošina līdzvērtīgas dzīves kvalitātes iespējas lauku teritorijās



Priekšlikums

Nepieciešams papildināt esošo sabiedriskā transporta sistēmu ar pasažieru                 
pārvadājumu pakalpojumiem, kas 

✓ ir pielāgoti iedzīvotāju vajadzībām, 

✓ spēj reaģēt uz pieprasījumu un 

✓ nodrošina lietderīgāku resursu, tai skaitā, valsts naudas līdzekļu izmantošanu.



Ceļā uz sabiedriskā transporta             

pakalpojumu uzlabošanu 
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