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   Ir notikušas 15 Sabiedriskā transporta padomes sēdes, kurās 
   pieņemti būtiskākie lēmumi par: 
 

 Avansā izmaksājamo dotāciju apjomu sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pārvadājumos 

 

 Grozījumu apstiprināšanu maršrutu tīkla reģionālās nozīmes 
maršrutos 

 

 Vienotas reģionālo maršrutu tarifa politikas apstiprināšanu 
 

 Reģionālo autobusu maršrutu abonementa biļešu veidu un 
lietošanas apstiprināšanu, nosakot pārejas periodu to ieviešanai 
līdz 30.04.2016. 

 

 Vilcienu zonu tarifu principu apstiprināšanu un tarifu ieviešanu 
no 01.04.2016. 

 
    Ar Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokoliem un sēdē pieņemtiem 

lēmumiem var iepazīties VSIA “Autotransporta direkcija” mājas lapā www.atd.lv 

 



No valsts budžeta izmaksātais dotāciju apjoms sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniedzējiem  

 

 

 

 

 

 

Pārvadājumu 
veids 

Dotācijas 
infrastruktūras 
kompensēšanai 

Dotācijas 
zaudējumu  

kompensēšanai 

Dotācijas par 
braukšanas 

maksas 
atvieglojumiem 

Līdzekļi 
neparedzētiem 

gadījumiem 
Kopā 

Reģionālie 
pārvadājumi 
ar autobusiem 

28 783 428 7 351 460 36 134 888 

Reģionālie  
pārvadājumi 
pa dzelzceļu 

23 874 774 7 709 100 1 992 841 33 576 715 

Pārvadājumi 
republikas 
pilsētas 
nozīmes 
maršrutos 

1 247 172 6 631 854 2 171 488 10 050 514 

Kopā 23 874 774 37 739 700 15 976 155 2 171 488 79 762 117 



    Apstiprinātas izmaiņas Rīgas plānošanas reģiona vietējās nozīmes 
maršrutu tīklā: 

 

 Maršruta Nr.5034 Rīga – Olaine autobusu kustības sarakstā papildus iekļauta 
pieturvieta „NIP” Olaines pilsētā  

 Maršrutā Nr.6095 Ogre – Turkalne – Suntaži – Kastrāne uz eksperimenta laiku 
pirmdienās un ceturtdienās tika pagarināti 2 reisi līdz Ķeipenei, pēc 4 mēnešu 
veiktiem pārvadājumiem, izmaiņas atceltas 

 Maršruts Nr.5995 Ogre – Ciemupe – Glāzšķūnis – Ogre pēc eksperimentālo 
pārvadājumu veikšanas iekļauts reģionālajā maršrutu tīklā ar izpildi mācību 
laikā (ar pašvaldības līdzfinansējumu) 

 Maršruta Nr.6852 Rīga – Straume galapunkta pieturvieta pārcelta tuvāk DS 
„Straume” 

 Maršrutos Nr.6067 Līčupe – Madliena – Ogre, Nr.6110 Ogre – Ogresgals un 
Nr.6091 Jaunogre – Ogres stacija – Ogresgals veiktas izmaiņas atsevišķos 
reisos uz laiku, kad tika pagarināti reisi līdz Ogresgalam maršrutā Rīga - 
Ogre  

 Maršrutā Nr.5371 Rīga – Carnikava – Zvejniekciems pagarināti 4 reisi līdz 
Ziemeļblāzmas ciemam vasaras sezonā 

 Maršrutā Nr.6835 Rīga – Upeslejas – Jauncekule pagarināti 2 reisi līdz 
pieturvietai Jauncekule; 

 Maršrutā Nr.3016 Ogres AO – Smiltāju kapi atklāti 2 reisi svētdienās periodā 
no 01.05-30.09.; 

 

 



 Maršruts Nr.5777 Rīga – Getliņu iela – DS ”Getliņi” atklāts uz eksperimenta 
laiku (01.07-31.12.). Ar 01.01.2016. maršruts tiek slēgts un marta mēneša 
sēdē tiks lemts par maršruta nepieciešamību, nosakot sezonalitāti 

 Maršruta Nr.6255 Rīga – Sigulda eksperimentālie vakara reisi no pirmdienas 
līdz sestdienai  iekļauti maršrutu tīklā un piektdienās, sestdienās reisos no 
Rīgas iekļauta pieturvieta “Inčukalna stacija” 

 Maršruts Nr.5417 Ogre – Lēdmane atklāts uz eksperimentālu laiku no 
1.augusta līdz 31.oktobrim ar 2 reisu izpildi (pašvaldības līdzfinansējumu) un 
pēc eksperimentālo pārvadājumu veikšanas, maršruts slēgts 

 Atklāts jauns maršruts Nr.5624 Allažmuiža - Stīveri ar 2 reisu izpildi mācību 
laikā (pašvaldības līdzfinansējumu) 

 Atklāts jauns maršruts Nr.5623 Sigulda – Allaži – Plānupe - Sigulda ar 1 reisa 
izpildi mācību laikā (pašvaldības līdzfinansējumu) 

 Maršrutā Nr.6876 Sigulda – Allaži - Mālpils 2 reisos iekļautas pieturvietas 
“Ģimnāzija”, “Skola” un “Stēķeri” mācību laikā 

 Saskaņotas izmaiņas (27.03.) Rīgas pilsētas nozīmes maršrutā Nr.25 Abrenes 
iela – Mārupe, atbalstot reisu pagarināšanu līdz Tīrainei (ar ne vairāk kā 20 
reisu izpildi darba dienās un 12 brīvdienās katrā virzienā); 

 

 

 



No septembra līdz novembra mēnesim veikts reģionālo vietējo 
maršrutu tarifu izlīdzināšanas 1.solis 

 

 



Vienoti abonementa biļešu veidi un nosacījumi autobusu 
maršrutos 

Abonementa biļetes veids  

Nosacījumi 

Braucienu 

skaits 

Noteiktā 

atlaide % 

Apmaksāto 

braucienu 

skaits 

1.  5* dienu ab. biļete (vienā virzienā)  5  15%  4 

2.  5* dienu ab. biļete (turp-atpakaļ)  10  15%  8 

3.  7* dienu ab. biļete (turp-atpakaļ)  14  20%  11 

4.  
Mēneša ab. biļete (divām nedēļas 

dienām** turp-atpakaļ) 
9 15% 7 

5.  
Mēneša ab. biļete (darba dienās** 

vienā virzienā)  
21  20%  17 

6.  
Mēneša ab. biļete (darba dienās** 

turp-atpakaļ)  
42  20%  34 

7.  
Mēneša ab. biļete (visās mēneša dienās 

turp-atpakaļ)  
50  20%  40 

*nepārtraukts dienu periods 

** arī ar Ministru kabineta rīkojumu pārceltās darba dienas 



   Piedāvātie risinājumi pasažieru pārvadājumu ar taksometriem 
tiesiskā regulējuma pilnveidošanai: 

 

 Konceptuāli panākta vienošanās, ka pasažieru pārvadājumu ar 
taksometriem licencēšana tiek deleģēta veikt deviņām 
republikas pilsētām un pieciem plānošanas reģioniem 

 

 Jānosaka minimālās prasības taksometru pakalpojumu 
sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu un taksometru vadītāju 
kvalifikācijai 

 

 Lai uzlabotu taksometru vadītāju kompetenci, normatīvajos 
aktos jāparedz taksometru vadītāju sertificēšana 

 

 Lai pašvaldību kontroles dienesti varētu pastiprināt 
taksometru kontroli un pārbaudes uz ceļiem, normatīvajos 
aktos jāparedz regulējumu, kas dotu tiesības pašvaldības 
kontroles dienestiem apturēt taksometru uz autoceļiem, kā arī 
veikt kontrolpirkumus un kontrolpasūtījumus 

 

 

 



 Nepieciešams izveidot vienotu informācijas sistēmu, kurā 
būtu informācija par taksometru vadītāju sertifikātiem, 
taksometru pakalpojumu sniegšanai izsniegtajām licencēm, 
transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru par 
taksometru vadītāju izdarītajiem pārkāpumiem 

 

 Normatīvajos aktos noteikt ekonomiski pamatotu minimālo 
pārvadājuma tarifa likmi, tādējādi atceļot šobrīd spēkā esošos 
tarifu griestus pasažieru pārvadājumiem ar taksometriem, kas 
apstiprināti pašvaldībās 

 



 Apsekotas 3073 sabiedriskā transporta pieturvietas RPR. Dati 
apkopoti Autotransporta direkcijas izveidotajā datu bāzē. 

 Izveidota pieturvietu ĢIS (ģeogrāfisko informācijas sistēmu) 
datubāze un pieturvietas publiskotas kartē 
www.openstreetmap.org 

 



Kopā Sākumskolas Pamatskolas Vidusskolas 
Speciālās 
izglītības 
iestādes 

Novados 108 12 42 46 8 

Kopā 1.- 6. klase 7.- 9. klase 10.- 12. klase 

Novados 29479 19105 7483 2891 

Avots: www.izm.gov.lv  



 Pašvaldību organizētie skolēnu pārvadājumi 
(izņemot Ādažu novadu): 
 

 Ar pašvaldībām piederošiem autobusiem – 19 
novados 

 Pēc noslēgtiem līgumiem par skolēnu pārvadājumu 
veikšanu – 4 novados (Babītes, Mārupes, Salacgrīvas, 
Saulkrastu) 

 Ar pašvaldībām piederošiem autobusiem un pēc 
noslēgtiem līgumiem par skolēnu pārvadājumu  
veikšanu – 4 novados (Engures, Ķekavas, Lielvārdes, 
Olaines) 

 

 Kopējais maršrutu skaits – 250 

 Reisu skaits dienā - 364 



 Pašvaldību īpašumā ir 107 autobusi 

 Autobusu ietilpība no 8 – 52 sēdvietām 

 Autobusu izlaides gadi 

 

 

 

 
 

 Autobusu skaits novados 

 

Izlaides gads Autobusu skaits 

1980. - 1989. 8 

1990. - 1999. 22 

2000. - 2009. 24 

2010. - 2015. 53 

3 novados 1 autobuss 

17 novados 2 – 6 autobusi 

4 novados 8 – 11 autobusi 



 

 Kopējais nobraukums  
       Dienā = 8 600 km  

       Mācību gadā = 1 505 000 km 
 

 Pārvadāti skolēni  
       Dienā = 3 600 (12 % no skolēnu skaita) 

       Mācību gadā = 630 000 
 

 Viena skolēna vešanai uz/no skolas dienā 
nobraukti = 2,4 km 



Izveidota tiešsaistes karte - 
qgiscloud.com/rpr/sabtransports 

 

 

https://www.qgiscloud.com/rpr/sabtransports
https://www.qgiscloud.com/rpr/sabtransports
https://www.qgiscloud.com/rpr/sabtransports
https://www.qgiscloud.com/rpr/sabtransports
https://www.qgiscloud.com/rpr/sabtransports


Kartē pieejama informācija par skolēnu maršrutiem, autobusu pieturu 
punktiem, kā arī reģionālajiem maršrutiem un autobusu pieturvietām 

 

 



Izmantojot identifikatoru    , kartē 
iespējams iegūt informāciju par 
visiem maršrutiem interesējošā 
ceļa posmā 

 

 



Ligita Olante 

Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja 

Rīgas plānošanas reģions 

tālr. 67559875 

email: ligita.olante@rpr.gov.lv  
 
Adrese:  

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris18, 

Rīga, LV-1050, Latvija    

 

www.rpr.gov.lv  


