


Kurzemes plānošanas reģionā ir
2 republikas nozīmes pilsētas

un 18 novadi 
16 novadi administratīvi iedalās

14 pilsētās un 90 pagastos
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REĢIONĀ

Novados Republikas nozīmes pilsētās
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KOPĒJAIS SKOLĒNU SKAITS BĒRNU SKAITS PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

Novados Republikas nozīmes pilsētās



Skolēnu pārvadāšanai reģiona pašvaldības 
izveidojušas:

127 maršrutus ar 218 reisiem
Dienā tiek pārvadāti aptuveni – 2 000 skolēni
Nobraukums mācību gadā aptuveni - 1,5 milj. km



No kopējā izglītības un pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņu skaita pašvaldību skolēnu 

pārvadājumus izmanto aptuveni 9%
Vidēji viena skolēna vešanai uz skolu tiek 

nobraukti 2,2 km



Salīdzinājumam 

Plānošanas reģions No kopējā skolēnu skaita pašvaldību 
organizētos pārvadājumus izmanto

Viena skolēna pārvadāšanai 
vidēji tiek nobraukti km

Rīgas 12 % 2,4

Vidzemes 6,9 % 10,65

Zemgales 23 % 1,74

Kurzemes 9 % 2,2



Reģionā ir dažāda skolēnu pārvadājumu 
veidošanas sistēma. Ko nosaka gan vēsturiski 

izveidojusies situācija, gan atsevišķu skolu 
likvidācijas gadījumā no jauna radīti risinājumi.

Dažādi ir veidojusies sadarbība plānojot 
sabiedriskā transporta maršrutus.

Nedaudz salīdzinājumam divi kaimiņu novadi.
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Talsu novads

Novadā 14 pagasti  un 4 pilsētas
15 vispārizglītojošās un speciālās skolas, 3 to filiāles
Skolēnu skaits  - 3135
14 pirmskolas izglītības iestādes
Bērnu skaits - 1134





Skolēnu pārvadāšanai izveidoti 13 maršruti ar 27 reisiem,
kuri tiek izpildīti ar 13 autobusiem
Dienā tiek pārvadāti aptuveni 940 bērni
Kopējais nobraukums mācību gadā 275 tūkst.km



Skolēnu maršrutu tīkls
Talsu novadā



No 13 maršrutiem 6 dodas uz 
Talsu pilsētu.
Skolēni no Talsu apkārtnes tiek 
vesti uz skolām Talsos. 
Galvenokārt uz vidusskolām. 
Atsevišķos reisos pārvadāto 
skolēnu skaits pārsniedz 100.



Piemēram, posms Vandzenes 
pamatskola - Talsi

Skolēnu maršruts no Vandzenes pamatskolas uz Talsiem atiet 7:45
Talsos pietura pie 2. vidusskolas - 8:15
Maršruts 7945 Kolka - Vandzene - Talsi – Rīga
no Vandzenes pamatskolas 08:13 Talsus sasniedz 08:40



Posmā Lauciene – Talsi 17 reizes 
dienā kursē sabiedriskā transporta 

maršrutu autobusi, tikai ne 
skolēniem izdevīgā laikā. Starp 

reisiem intervāls no 7:32 līdz 10:25



Dundagas novads

Novadā 2 pagasti
1 vidusskola, 1 pamatskola, 1 internātpamatskola
Skolēnu skaits  - 411
2 pirmskolas izglītības iestādes
Bērnu skaits – 151



Novads ar skolēnu pārvadājumiem nenodarbojas.
Skolēnu pārvadājumus pamatā nodrošina A/S «Talsu 
Autotransports» apakšuzņēmēja I/K «Auto un Būve» 
apkalpotie 8 reģionālie vietējie maršruti
Nobraukums gadā aptuveni 100 tūkst. km



Atbilstoši Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunu protokolam 

(2015. gada 19. augustā.)

Autotransporta direkcijai jāizstrādā un jāiesniedz izskatīšanai 
Sabiedriskā transporta padomei vadlīnijas skolēnu maršrutu 
iekļaušanai vienotajā reģionālo maršrutu tīklā, tai skaitā jaunu 
maršrutu atvēršanai.
Šobrīd sadarbībā ar plānošanas reģioniem notiek esošās situācijas 
analīze.



Latvijas Pašvaldību savienība
Aicina Sabiedriskā transporta padomi:
1.Izvērtēt kritērijus pašvaldību līdzfinansējuma 
kritērijus jaunu maršrutu atvēršanai;
2 Nepieciešams sakārtot skolēnu pārvadājumu 
likumdošanas bāzi , iekļaujot tos kopējā sabiedriskā 
transporta sistēmā, kā arī vienoties ar attiecīgām 
pašvaldībām par nosacījumiem, kā šie pārvadājumi 
tiek organizēti un finansēti.
3. Vietās, kur netiek nodrošināti sabiedriskā 
transporta pakalpojumi izvērtēt iespējas skolēnu 
autobusus izmantot arī citu pasažieru kategoriju 
pārvadājumiem.



Latvijas Republikas 12.Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisija
2015. gada 25. novembra sēdē 

Pieņem lēmumu “Par uzdevumiem, kas veicami, lai 
nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un 
risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes 
fizisku pieejamību) saistītās problēmas”
Tajā paredzot, ka ATD izstrādā piedāvājumu autopārvadājumu 
sinhronizācijas mehānismam, lai novērstu pašvaldību 
organizētā un sabiedriskā transporta pārvadājumu 
dublēšanos (tai skaitā skolēnu autobusu maršrutos līdz 
sabiedriskajam transportam; citu kategoriju pasažieru 
pārvadājumos ar skolēnu autobusiem);



Paldies par uzmanību !


