
 

Pārskats par izmaiņām sabiedriskā transporta sarakstos no 2020. gada marta 
  

Laika periods Ieviestie ierobežojumi, 
prasības 

Izmaiņas 
kustības 
sarakstos 
veiktas 
saskaņā ar 

Sabiedriskā transporta kustības sarakstos 
veiktās izmaiņas un izmaiņas pasažieru plūsmā 

2020.g. 13.marts Latvijas Republikā tiek 
ieviests ārkārtējais stāvoklis 

  Sabiedriskais transports kursē ierastajā apjomā 

No 2020.g. 21.marta 
līdz 27.martam 

2020.g. 13.marta Ministru 
kabineta rīkojums Nr. 103 
“Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu”  un 2020.g. 
27.marta Satiksmes ministra 
rīkojums Nr. 01-03/79 

Rīgas pilsētas 
izpilddirektora 
2020.g. 
19.marta 
rīkojumu 
Nr.RD-20-118-
ir 

No 2020.g. 13.marta pasažieru plūsma, 
salīdzinot pret 2020.g. marta sākumu, darba 
dienās samazinājās par ~55%, brīvdienās par 
~39%. Paaugstināta servisa autobusu maršrutos 
pasažieru plūsma darba dienās samazinājās par 
~53%, brīvdienās par ~30%.  
Atbilstoši plūsmas samazinājumam veiktas 
izmaiņas kustības sarakstos, samazinot reisu 
skaitu un slēdzot atsevišķus maršrutus. Darba 
dienās reisu apjoms samazināts par 18,0%  
brīvdienās par  13,2%.  
Slēgti visi nakts satiksmes maršruti.  
Brīvdienās slēgta kustība visos paaugstināta 
servisa maršrutos, darba dienās atsevišķi 
maršruti slēgti, bet citos maršrutos kustība tiek 
organizēta pēc brīvdienu kustības saraksta. 

No 2020.g. 28.marta 2020.g. 27.martā ar Rīgas 
domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.8 
"Grozījums Rīgas domes 
2010. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
89 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Rīgas 
pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā" 
no 27.marta tiek atcelti 
Rīgas pašvaldības noteiktie 
braukšanas maksas 
atvieglojumi.  
Atvieglojumi saglabājas: 
- cilvēkiem ar 1. un 2. 
grupas invaliditāti; 
- pirmsskolas vecuma 
bērniem; 
- valsts un pašvaldības 
policijas darbiniekiem; 
- pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogiem. 

Rīgas pilsētas 
izpilddirektora 
2020.g. 
30.marta 
rīkojumu 
Nr.RD-20-137-
ir 

Saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumu 
atcelšanu pasažieru plūsma turpina 
samazināties, darba dienās samazinājums ir 
~80% pret 2020.g. marta sākuma plūsmu, bet 
brīvdienās ~72% samazinājums. Paaugstināta 
servisa autobusu maršrutos pasažieru plūsma  
turpina samazināties, darba dienās 
samazinājums ir  ~67% pret 2020.g. marta 
sākumā fiksēto. 
Autobusu, trolejbus un tramvaju maršrutos tiek 
veiktas korekcijas kustības sarakstos un 
atiešanas laikos darba dienām un brīvdienām, 
lai nodrošinātu distancēšanās iespējas un 
vienmērīgāku transportlīdzekļa salona 
piepildījumu. Reisu skaits tiek palielināts darba 
dienās par 1,1%, brīvdienās par 0,3%.  
Paaugstināta servisa autobusu maršrutos tiek 
slēgti vairāki maršruti, vēl vairākos maršrutos 
kustība darba dienās tiek organizēta pēc 
brīvdienu kustības saraksta. 



No 2020.gada 
2.aprīļa 

- Rīgas pilsētas 
izpilddirektora 
2020.g. 
1.aprīļa 
rīkojumu 
Nr.RD-20-138-
ir 

Paaugstināta servisa autobusu maršrutos 
pasažieru plūsma darba dienās ir samazinājusies 
par 85% salīdzinot pret plūsmu 2020.g. marta 
sākumā. Pēc apakšuzņēmuma lūguma, tiek 
slēgti visi paaugstināta servisa autobusu 
maršruti. 

2020.g. 12.maijs un 
18.maijs 

2020.g. 13.maijā ar Rīgas 
domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.19 
"Grozījums Rīgas domes 
2010. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
89 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Rīgas 
pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā 
"Rīgas pašvaldības noteiktie 
braukšanas maksas 
atvieglojumi no 13.maija 
tiek atjaunoti arī: 
- skolu tehniskajiem 
darbiniekiem; 
- arodskolu skolēniem; 
- 3.grupas invalīdiem; 
- daudzbērnu ģimenēm. 
 
No 18.maija: 
- 9. un 12.klašu skolniekiem 

- Līdz ar daļēju braukšanas maksas atvieglojumu 
atjaunošanu pasažieru plūsma darba dienās 
palielinās par ~30%, brīvdienās par ~45%, tomēr 
joprojām tā darba dienās ir par 67% mazāka 
nekā 2020.g. marta sākumā, bet brīvdienās par 
~71% mazāka. 

2020.g. 1.jūnijs 2020.g. 29.maijā ar Rīgas 
domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.20 
"Grozījums Rīgas domes 
2010. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
89 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Rīgas 
pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā" 
Rīgas pašvaldības noteiktie 
braukšanas maksas 
atvieglojumi tiek piemēroti 
100% apmērā darba dienās 
no plkst.10.00 līdz 15.00 
šādām pasažieru 
kategorijām: 
- Rīgas administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušām personām, 
kas vecākas par 75 gadiem; 
- Rīgas administratīvajā 

- Līdz ar daļēju braukšanas maksas atvieglojumu 
atjaunošanu pasažieru plūsma darba dienās 
palielinās par ~40%, brīvdienās par ~17%, tomēr 
joprojām tā darba dienās ir par 55% mazāka 
nekā 2020.g. marta sākumā, bet brīvdienās par 
~66% mazāka. 



teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem 
nestrādājošiem vecuma un 
izdienas pensionāriem līdz 
75 gadu vecumam; 
- Rīgas administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem Černobiļas 
atomelektrostacijas (AES) 
avārijas seku likvidācijas 
dalībniekiem līdz 75 gadu 
vecumam. 
- Rīgas administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušām politiski 
represētām personām un 
nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem; 
 
Tāpat tiek atjaunoti 
braukšanas maksas 
atvieglojumi pilnā apmērā: 
- Rīgas administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem bērniem 
bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem 
bērniem, kuri atrodas 
audžuģimenēs, aizbildnībā, 
bērnu aprūpes institūcijās 
vai mācās vispārējās vai 
profesionālās izglītības 
iestādēs, kā arī augstskolās 
un koledžās līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai; 
- Rīgas ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijās 
pastāvīgi dzīvojošām 
personām, kas saņem Rīgas 
pilsētas pašvaldības 
apmaksātus sociālās 
aprūpes pakalpojumus; 
- Rīgas administratīvajā 
teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem strādājošiem 
vecuma un izdienas 
pensionāriem. 



2020.gada 10.jūnijs No 2020.g. 10.jūnija spēku 
zaudē 2020.g. 13.marta 
Ministru kabineta rīkojums 
Nr. 103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” un 
stājas spēkā Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 

Izmaiņas 
kustības 
sarakstos 
netiek veiktas, 
jo pie esošās 
pasažieru 
plūsmas 
spēkā esošo 
kustības 
sarkastu 
kapacitāte ir 
pietiekama 

- 

2020.g. 15.jūnijs 2020.g. 11.jūnijā ar Rīgas 
domes saistošajiem 
noteikumiem Nr.29 
"Grozījums Rīgas domes 
2010. gada 24. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 
89 "Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem Rīgas 
pilsētas sabiedriskā 
transporta maršrutu tīklā" 
no 15.jūnija tiek atjaunoti 
Rīgas pašvaldības noteiktie 
braukšanas maksas 
atvieglojumi visām 
pasažieru kategorijām bez 
laika ierobežojuma. 

RD PKLK 
2020.g. 
19.jūnija sēdē 
Nr.5 
pieņemto 
lēmumu 

2020.g. 15.jūnijā, saistībā ar pakāpenisku 
pasažieru plūsmas pieaugumu un Rīgas domes 
noteikto braukšanas maksas atvieglojumu 
atjaunošanu, tiek virzīts iesniegums Rīgas 
domes Pasažieru komercpārvadājumu 
licencēšanas komisijā par kustības sarakstos. 
2020.g. 19.jūnijā RD PKLK pieņem lēmumu, ka 
paaugstināta servisa autobusu maršruti atsāk 
kursēt darba dienās no 29.jūnija, bet brīvdienās 
kursē tikai 300.maršruts un 300.maršruts 
atsevišķos reisos kursē līdz Vecāķiem gan darba 
dienās, gan brīvdienās. 
Reisu skaits paaugstināta servisa maršrutos tiek 
samazināts par ~31%, bet brīvdienās par ~94% 
attiecībā pret RD PKLK apstirinātajiem kustības 
sarakstiem. 
Attiecībā uz autobusu, trolejbusu un tramvaju 
maršrutiem, ņemot vērā, ka joprojām 
saglabājas būtisks pasažieru plūsmas kritums 
~41% darba dienās un ~38% brīvdienās, pamata 
maršrutu tīklā tiek veiktas izmaiņas reisu skaitā, 
samazinot reisu skaitu salīdzinot ar RD PKLK 
apstiprinātajiem kustības sarakstiem pirms 
ārkārtējā situācijas martā sākumā.  
No 1.jūlija darba dienās reisu skaits tiek 
samazināts par 13,3%, bet brīvdienās par 
10,2%. Ja salīdzina pret reisu skaitu, kas bija 
spēkā ar izpilddirektora rīkojumu, kustības 
intensitāte tiek palielināta, tai skaitā pastiprinot 
intensitāti uz Rīgas pilsētas teritorijā esošajām 
peldvietām un Dārziņu apkaimi. Darba dienās 
reisu skaits attiecībā pret reisu skaitu no 
28.marta tiek palielināts par 4,6%, brīvdienās 
par 3,1%. 
Tiek saskaņota nakts satiksmes maršrutu 
slēgšana uz nenoteiktu laiku. 



2020.g. 
1.septembris 

  RD PKLK 
2020.g. 
21.augusta 
sēdē Nr.6 
pieņemto 
lēmumu 

Salīdzinot pasažieru plūsmu augusta beigās pret 
jūlijā sākumā, pasažieru plūsma pakāpeniski 
pieaug, darba dienās par ~8,3% un brīvdienās 
par ~2,8%. Ņemot vērā arī gaidāmā mācību 
gada sākumu un atvaļinājumu sezonas 
noslēgumu, tiek virzīts iesniegums RD PKLK 
palielināt reisu skaits darba dienās un 
brīvdienās.  
No 1.septembra darba dienās reisu skaits 
attiecībā pret 1.jūlija reisu skaitu tiek palielināts 
par 10,8%, brīvdienās par 8,7%, bet, salīdzinot 
ar situāciju pret pirms COVID-19 pandēmijas 
sarakstiem, reisu skaits darba dienās ir par 3,9% 
mazāks un brīvdienās par 2,4% mazāks. 
Paaugstināta servisa autobusu maršrutos 
izmaiņas netiek veiktas. 

2020.g. 
28.septembris 

  RD PKLK 
2020.g. 
17.septembra 
sēdē Nr.7 
pieņemto 
lēmumu, 
saistībā ar 
aktīvās 
pludmales 
sezonas 
noslēgumu 

Saistībā ar aktīvās pludmales sezonas 
noslēgumu veiktas izmaiņas 300.paaugstināta 
servisa autobusa maršrutā, turpmāk organizējot 
reisus tikai līdz Vecdaugavai. Reisu skaits 
maršrutā darba dienās tiek palielināts par 6 
reisiem, brīvdienās par 4 reisiem. Izmaiņas 
stājas spēkā no 2020.gada 28.septembra. 

2020.g. 
27.novembris 

2020. gada 24. novembrī 
pieņemtajos grozījumos 
Ministru kabineta 2020. 
gada 6. novembra rīkojumā 
Nr. 655 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" 
punkts 5.39.6. paredz, ka 
pašvaldībās, kurās 
iepriekšējā nedēļā 14 dienu 
kumulatīvās saslimstības 
rādītājs uz 100 000 
iedzīvotājiem par 50 % 
pārsniedzis valsts vidējo 
rādītāju pilsētas sabiedriskā 
transporta pārvadātājam ir 
jāorganizē iekāpšanu un 
izkāpšanu tā, lai pasažieru 
skaits transportlīdzeklī 
nepārsniedz 50 % no tā 
ietilpības. Ja 
transportlīdzeklī tā 
specifikas dēļ nav iespējams 
kontrolēt pasažieru 
iekāpšanu un izkāpšanu, 

Izmaiņas 
kustības 
sarakstos nav 
veiktas, jo pie 
esošās 
kustības 
intensitātes 
un pasažieru 
skaita, netiek 
pārsniegta 
noteiktā 
salona 
piepildījuma 
robeža un 
pasažieriem ir 
iespēja 
distancēties.  

7., 10., 16., 25., 28., 29., 43, 50. un 55. autobusa 
maršrutā tiek norīkoti autobusi ar marķētām 
sēdvietas un pasažieriem jāievēro savstarpējā 
distancēšanās. 
Rīgas satiksmes darbinieki aktīvi monitorē 
situāciju novados. 



transportlīdzeklī tiek 
marķētas sēdvietas, 
nodrošinot distancēšanās 
prasības.” 
 
no 27.novembra šādi 
nosacījumi tiek attiecināti 
uz Garkalnes, Mārupes un 
Salaspils novadiem. 

2020.g. 7.decembris 2020. gada 24. novembrī 
pieņemtie grozījumi 
Ministru kabineta 2020. 
gada 6. novembra rīkojumā 
Nr. 655 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu" 
punkts 5.39.6. paredz, ka 
pašvaldībās, kurās 
iepriekšējā nedēļā 14 dienu 
kumulatīvās saslimstības 
rādītājs uz 100 000 
iedzīvotājiem par 50 % 
pārsniedzis valsts vidējo 
rādītāju pilsētas sabiedriskā 
transporta pārvadātājam ir 
jāorganizē iekāpšanu un 
izkāpšanu tā, lai pasažieru 
skaits transportlīdzeklī 
nepārsniedz 50 % no tā 
ietilpības. Ja 
transportlīdzeklī tā 
specifikas dēļ nav iespējams 
kontrolēt pasažieru 
iekāpšanu un izkāpšanu, 
transportlīdzeklī tiek 
marķētas sēdvietas, 
nodrošinot distancēšanās 
prasības.” No 7.decembra 
šāds ierobežojums ir 
attiecināms arī uz Rīgas 
pilsētu. 

Izmaiņas 
kustības 
sarakstos nav 
veiktas, jo pie 
esošās 
kustības 
intensitātes 
un pasažieru 
skaita, netiek 
pārsniegta 
noteiktā 
salona 
piepildījuma 
robeža un 
pasažieriem ir 
iespēja 
distancēties.  

Visos transportlīdzekļos tiek marķētas sēdvietas 
un pasažieriem jāievēro savstarpējā 
distancēšanās. 
Rīgas satiksmes darbinieki aktīvi monitorē 
situāciju visa maršrutu tīkla ietvaros. 

2020.g.30.decembris Ministru kabineta rīkojumā 
Nr. 655 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” 
noteikts, ka no plkst. 22.00 
līdz plkst. 5.00 visiem 
Latvijas iedzīvotājiem 
jāuzturas mājās, noteikta 
komandantstunda 

Ar Rīgas 
pilsētas 
izpilddirektora 
2020.g. 
30.decembra 
rīkojumu 
Nr.RD-20-509-
ir   

31.12.2020. slēgti reisi visos Rīgas pašvaldības 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas 
satiksme” apkalpotajos maršrutos (izņemot 22. 
maršruta autobusu), ieskaitot paaugstināta 
servisa autobusu maršrutus, kuru atiešanas laiks 
no galapunkta ir pēc plkst. 22.00 (ieskaitot) līdz 
kustības beigām. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pasažieru plūsmas grafiks 

Periods Darba dienā Sestdienā Svētdienā 

2020.g. no 01.03. līdz 12.03. 447 033 237 421 185 514 

2020.g. no 13.03. 143 250 89 405 74 656 

2020.g. aprīlis 95 515 41 642 30 893 

2020.g. maijs 134 172 58 436 46 875 

2020.g. jūnijs 218 531 127 827 89 056 

2020.g. jūlijs 267 547 161 038 138 155 

2020.g. augusts 287 077 171 435 146 973 

2020.g. septembris 349 497 197 806 159 532 

2020.g. oktobris 307 270 170 060 130 478 

2020.g. novembris 251 464 129 980 110 744 

2020.g. decembris 219 342 97 510 80 460 
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