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SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 

PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJI 

Starppilsētas nozīmes maršruti – 

Sabiedriskā transporta padome 

 Vietējās nozīmes maršruti –  

Sabiedriskā  transporta padome  

Pilsētas nozīmes maršruti –     

republikas pilsētu pašvaldības (9) 
 

 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 

ORGANIZĒŠANA 

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 

Nr.1370/2007 (2007.gada 23.oktobris) par sabiedriskā 

pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot 

dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr.1191/69 un Padomes Regulu (EEK) 

Nr.1107/70 

 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums 

 Ministru kabineta noteikumi 

 Pašvaldību saistošie noteikumi 

 Līgumi 



STARPPILSĒTU MARŠRUTU DAĻU 

ROBEŽU SHĒMA 



PLĀNOŠANAS REĢIONU ROBEŽAS  



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANAS NODROŠINĀŠANAI NOSLĒGTIE 

LĪGUMI 

Kopā Latvijā ir noslēgts 81 

līgums par sabiedriskā 

transporta pakalpojumu 

sniegšanu iekšzemē: 

 50 līgumi noslēgti 

reģionālajos vietējās 

nozīmes pārvadājumos 

 21 līgums noslēgts 

reģionālajos starppilsētu 

nozīmes pārvadājumos 

 10 līgumi noslēgti pilsētas 

nozīmes pārvadājumos 



LĪGUMU DARBĪBAS TERMIŅI 

1  Līgums līdz 2014.gadam 

21  Līgums līdz 2015.gadam 

13  Līgumi līdz 2017.gadam 

1  Līgums līdz 2018.gadam 

1  Līgums līdz 2019.gadam 

23  Līgumi līdz 2020.gadam 

9  Līgumi līdz 2021.gadam 

1  Līgums līdz 2024.gadam ar iespēju 

  pagarināt līdz 2031.gadam 



SABIEDRISKĀ TRANSPORTA 

PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ 

NOTEIKTĀS SAISTĪBAS UN PIENĀKUMI 

Noteikts maršrutu tīkla apjoms 

Noteikts braukšanas maksas tarifs 

Noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

atsevišķām iedzīvotāju kategorijām 

Noteikta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte 

 



SISTĒMAS PRIEKŠROCĪBAS 

Pakalpojums vērsts uz iedzīvotājiem: 

               -  pieejamība; 

               -  cena; 

               -  pakalpojumu sniegšanas kvalitāte 

Veidot vienotu maršrutu tīklu 

 Iespēja dalīt izmaksas 

 

 



GALVENIE PĀRVIETOŠANĀS VEIDI 



DROŠĪBA AUTOBUSOS 

Normatīvo aktu prasības: 

Ministru kabineta noteikumi Nr.599    

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanas un izmantošanas kārtība 

 Iekšējās kārtības noteikumi  

 



RISINĀMIE JAUTĀJUMI PAR DROŠĪBU 

AUTOBUSOS  

 Sadarbība ar institūcijām, kuras atbildīgas par 

kārtības nodrošināšanu sabiedriskās vietās 

Bagāžas pārvadāšana 

 Iekšējās  kontroles nodrošināšana uzņēmumos 

 



PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJU IZPRATNES VEIDOŠANAI 

Motivēt iedzīvotājus izvēlēties sabiedrisko 

transportu kā alternatīvu privātajam 

transportam 

 Izglītot sabiedrību par iedzīvotājiem un 

videi draudzīgas transporta sistēmas  

saglabāšanas nepieciešamību 

Atbalstīt pētījumus par mobilitātes, vides 

un drošības uzlabošanu  

 



PREZENTĀCIJĀ IZMANTOTIE MATERIĀLI 

Satiksmes ministrija 

VSIA Autotransporta direkcija 

EURO BAROMETRA pētījums 

Statistikas pārvalde 



LATVIJAS  

PASAŽIERU PĀRVADĀTĀJU 

 ASOCIĀCIJA 

(LPPA) 

Dzirciema iela 121-301, 

Rīga, LV-1055, Latvija 

Tālrunis: +37167460255 

Fakss: +37167465400 

E-pasts: lpaa@latnet.lv 

           PALDIES PAR UZMANĪBU! 


