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LV
16.07.2018 Dienesta maršruri

EN Service route

LV

Iekārta 100 metrus pirms pieturvietas Pieturvietā 40 metrus pēc pieturvietas 40 metrus pēc pēdējās pieturvietas pirms 

galapunkta

100 metrus pirms galapunkta, ja 

galapunkts sakrīt ar maršruta sākuma 

punktu

100 metrus pirms pieturvietas, virzienā uz 

depo (sākot no galapunkta)

Pieturvietā, virzienā uz depo (sākot no 

galapunkta)

40 metrus pēc pieturvietas, virzienā uz 

depo (sākot no galapunkta) 

40 metrus pēc pēdējās pieturvietas pirms 

galapunkta

("Izmēģinājuma", "Mācību", "Norīkojumā" u.c.)

EN

Device 100 m before stop At the stop 40 m after stop 40 m after stop before terminal 100 m before terminal, where terminal 

stop is coincident with first stop

100 m before following stop,  in route 

direction to depot (starting at terminal)

At the stop, in route direction to depot 

(starting at terminal)

40 m after stop, in route direction to depot 

(starting at terminal)

40 m after stop before terminal ("Test ride", "Šchool ride", “Contractual ride“, atc.)

LV

Ārējais priekšējais/aizmugures 

informācijas panelis (A.daļa)

Kustības virziena maiņa:

Maršruta numurs + mainītais kustības 

virziens

Viens no standarta tekstiem vai ievadīts jauns teksts un attēls

EN

Front/Rear LED panel Destination change:

Line number + changed  destination

One of pre-defined text or new text and picture

LV

Aizvērtas durvis:

Maršruta numurs + mainītais kustības 

virziens

Aizvērtas durvis:

Viens no standarta tekstiem vai ievadīts jauns teksts un attēls

LV

Atvērtas durvis:

Maršruta numurs

Atvērtas durvis:

Slīdošā teksta rinda vai piktogramma

EN

Door closed:

Line number

+ changed  destination

Door closed: 

One of pre-defined text or new text and picture

EN

Door opened:

Line number

Door opened:

Running text or pictogram

LV

Aizvērtas durvis:

Maršruta numurs

-

Atvērtas durvis:

-

EN

Door closed:

Line number

-

Door opened:

-

LV

Informācijas panelis 

transportlīdzekļa salonā

Pieturas nosaukums Maršruta numurs

+ kustības virziens

Laiks (attēlošanas ilgums 5 sekundes)

> nākamās pieturas nosaukums

Laiks (attēlošanas ilgums 5 sekundes)

> nākamās pieturas nosaukums

Pieturas nosaukums Pieturas nosaukums "UZ" + depo adrese Laiks (attēlošanas ilgums 5 sekundes)

> nākamās pieturas nosaukums

Laiks (attēlošanas ilgums 5 sekundes)

> nākamās pieturas nosaukums

Viens no standarta tekstiem vai ievadīts jauns teksts

EN

Interior LED panel Name of the following stop Line number 

+ Destination

Actual time ( 5 sec.)

> name of the next stop

Actual time ( 5 sec.)

> name of the next stop

Name of the following stop Name of the following stop UZ” + depot name Actual time ( 5 sec.)

> name of the next stop

Actual time ( 5 sec.)

> name of the next stop

One of pre-defined text or new text

LV

Audio paziņojums 

transportlīdzekļa salonā

"Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par 

pieturas nosaukumu 

+ paziņojums "Galapunkts" (ja pietura ir 

galapunkts)

-

+ "Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par 

nākamo pieturu 

+ "Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par 

nākamo pieturu  

+ paziņojums "Galapunkts"

"Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par  

pieturas nosaukumu 

+ paziņojums "Galapunkts"

"Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par 

pieturas nosaukumu 

+ paziņojums "Galapunkts" (ja pietura ir 

galapunkts)

+ TL brauc uz depo"

+ depo adrese

-

+ "Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par 

nākamo pieturu  

+ TL brauc uz depo"

+ depo adrese

+ "Gongs"

+ automātisks balss paziņojums par 

nākamo pieturu  

+ paziņojums "Galapunkts"

+ TL brauc uz depo"

+ depo adrese

Automātiskā balss paziņojuma funkcija atslēgta, nodrošināta iespēja ieslēgt TL 

vadītāja mikrofonu vai pieslēgto dienesta (gida) mikrofonu

EN

Announcement inside "GONG"

+ following stop name

+ "Terminal" (if following stop is terminal)

-

+ "GONG"

+ „Next stop“

+ next stop name

+ "GONG"

+ „Next stop“

+ next stop name

+ "Terminal" 

"GONG"

+ following stop name

+"Terminal" 

"GONG"

+ following stop name

+ "Terminal" (if following stop is terminal)

+ “Tram goes to depot”

+ depot name

-

+ "GONG"

+ „Next stop“

+ next stop name

+ "Трамвай идёт в депо"

+ адрес депо

+ "GONG"

+ „Next stop“

+ next stop name  

+ "Terminal"

+ "Трамвай идёт в депо"

+ адрес депо

Automatic announcement deactivated, possibel to activate driver´s or service 

microphone

LV

Audio paziņojumi ārpus 

transportlīdzekļa 

- "TL"

+ "Maršruta numurs"

+ Kustības virziens (pēc durvju 

atvēršanas)

- - "TL"

+ "Maršruta numurs"

+ Kustības virziens (pēc durvju 

atvēršanas)

EN

Announcement outside - “TL”

+ “Line Nr.” 

+ Nr of line 

+ Destination 

(after door open or release)

- - “TL”

+ “Line Nr.” 

+ Nr of line 

+ Destination 

(after door open or release)

LV

LCD ekrāns (kreisā puse) Maršruta numurs

+ kustības virziens

+ laiks

+ pieturas nosaukums

+ nākamo pieturu nosaukumi (minimālais 

skaits 3)

+ pārsēšanās iespējas (ja tādas ir)

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

Maršruta numurs

+ kustības virziens

+ laiks

+ pieturas nosaukums

+ nākamo pieturu nosaukumi 

(minimālais skaits 3)

+ pārsēšanās iespējas (ja tādas ir)

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

Maršruta numurs

+ kustības virziens

+ laiks

+ iepriekšējās pieturas nosaukums

+ nākamās pieturas nosaukums

+ dažu nākamo pieturu nosaukumi

+ RSS informācija (līdošā teksta rinda)

Maršruta numurs

+ kustības virziens

+ laiks

+ galapunkts

+ RSS infomrācija (līdošā teksta rinda)

Marsruta numurs

+ mainītais kustības virziens 

+ laiks

+ pieturas nosaukums

+ nākamo pieturu nosaukumi (minimālais 

skaits 3)

+ pārsēšanās iespējas (ja tādas ir)

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

"Uz depo"

+ depo adrese

+ laiks

+ nākamās pieturas nosaukums

+ nākamo pieturu nosaukumi (minimālais 

skaits 3)

+ pārsēšanās iespējas (ja tādas ir)

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

"Uz depo"

+ depo adrese

+ laiks

+ faktiskās pieturas nosaukums

+ nākamo pieturu nosaukumi (minimālais 

skaits 3)

+ pārsēšanās iespējas (ja tādas ir)

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

Uz depo"

+ depo adrese

+ laiks

+ iepriekšējās pieturas nosaukums

+ nākamās pieturas nosaukums

+ nākamo pieturu nosaukumi (minimālais 

skaits 3)

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

"Uz depo"

+ depo adrese

+ laiks

+ galapunkts

+ RSS informācija (slīdošā teksta rinda)

-

EN

LCD monitor – left part Line number

+ destination

+ actual time 

+ following stop name 

+ another several next stops´ names

(min.3)

+ crossing possibilities (if existing)

+ RSS information (running text)

Line number

+ destination 

+ actual time 

+ actual stop name 

+ another several next stops´ names

(min.3)

+ crossing possibilities (if existing)

+ RSS information (running text)

Line number

+ destination 

+ actual time 

+ previous stop name

+ next stop name 

+ another several next stops´ names

+ RSS information (running text)

Line number

+ destination

+ actual time 

+ terminal name

+ RSS information (running text)

Line number

+ changed  destination 

+ actual time 

+ actual stop name 

+ another several next stops´ names

(min.3)

+ crossing possibilities (if existing)

+ RSS information (running text)

"Uz"

+ depot name

+ actual time

+ following stop name 

+ another several next stops´ names

(min.3)

+ crossing possibilities (if existing)

+ RSS information (running text)

"Uz"

+ depot name

+ actual time

+ actual stop name 

+ another several next stops´ names

(min.3)

+ crossing possibilities (if existing)

+ RSS information (running text)

"Uz"

+ depot name

+ actual time

+ previous stop name

+ next stop name 

+ another several next stops´ names

(min.3)

+ RSS information (running text)

"Uz"

+ depot name

+ actual time 

+ terminal name

+ RSS information (running text)

-

LV

LCD ekrāns (labā puse) Komercinformācija (reklāma)

EN

Commercial information (advertisement)

- -

Komercinformācija (reklāma) Komercinformācija (reklāma)

Commercial information (advertisement) Commercial information (advertisement)

Side additional panel (section  

A)

Door closed:

Line number

-

Door opened:

-

- -

Side additional panel (section  

A)

Door closed:

Line number

+ destination А (В)

Door closed:

"UZ” + depot name

Door opened:

Line number

Door closed:

"UZ” + depot name (as running text)

Sānu papildu informācijas 

paneļi (A.daļa) 

Aizvērtas durvis:

Maršruta numurs

-

Atvērtas durvis:

- 

Maršruta numurs

+ kustības virziens А (В)

"UZ" + depo adrese

Line number 

+ Destination А (В)

"UZ” + depot name

Ārējais sānu informācijas 

panelis (A.daļa)

Aizvērtas durvis:

Maršruta numurs

+ kustības virziens А (В)

Aizvērtas durvis:

"UZ" + depo adrese

Atvērtas durvis:

Maršruta numurs

Atvērtas durvis:

"UZ" + depo adrese (slīdošā teksta rinda)

informācijas attēlošanas algoritma matrica 

Requirements "Rīgas satiksme"  for announcements

Kustības virziens : no depo> А;    A>B;    B>A Kustības virziens: uz depo

Route direction : from depot > А;    A>B;    B>A  Route direction: to depot


