
Pārskats par izmaiņām sabiedriskā transporta sarakstos 2021. gadā 

Laika 
periods 

Ieviestie ierobežojumi, 
prasības 

Izmaiņas kustības 
sarakstos veiktas 

saskaņā ar 

Sabiedriskā transporta kustības sarakstos veiktās izmaiņas un izmaiņas 

pasažieru plūsmā 

2021.g. 
16.janvāris 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 13.janvāra rīkojumu 
Nr.RD-21-17-ir   

Pamatojoties uz nozīmīgu pasažieru plūsmas kritumu tiek veiktas būtiskas izmaiņas kustības 

sarakstos, darba dienās reisu apjoms samazināts par 21,0%  brīvdienās par 19,3%, atsevišķi 

maršruti tiek slēgti, tāpat tiek slēgti atsevišķi paaugstināta servisa autobusa maršruti 

2021.g. 
25.janvāris 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 22.janvāra rīkojumu 
Nr.RD-21-44-ir   

Darba dienās tiek palielināts reisu skaits atsevišķos maršrutos, kopējo reisu skaitu palielinot par 
1.5%, lai nodrošinātu optimālāku transportlīdzekļu salona piepildījumu 

2021.g. 
1.februāris 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 29.janvāra rīkojumu 
Nr.RD-21-59-ir   

Darba dienās atsevišķos maršrutos tiek atjaunots iepriekš spēkā esošais kustības saraksts. 
Kopējo reisu skaitu palielinot par 7.2%, lai nodrošinātu optimālāku transportlīdzekļu salona 
piepildījumu 

2021.g.  
6.marts 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 4.marta rīkojumu 
Nr.RD-21-129-ir   

Tiek veiktas izmaiņas atsevišķu maršrutu brīvdienu kustības sarakstos, kopējo reisu skaitu 
palielinot par 1.8%, lai nodrošinātu optimālāku transportlīdzekļu salona piepildījumu 

2021.g.  
15.marts 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 11.marta rīkojumu 
Nr.RD-21-140-ir   

Tiek veiktas izmaiņas atsevišķu maršrutu darba dienu kustības sarakstos, atklāts 3a.autobusa 
maršruts 1. un 5.autobusa maršrutu apkalpo trolejbusi, kopējo reisu skaitu palielinot par 3.2%, 
lai nodrošinātu optimālāku transportlīdzekļu salona piepildījumu 

2021.g.  
7.aprīlis 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 1.aprīļa rīkojumu 
Nr.RD-21-191-ir   

Šobrīd spēkā esošās izmaiņas tiek pagarinātas arī pēc ārkārtējās situācijas noslēguma, turpinot 
to līdz turpmākajam Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumam 

2021.g.  
17.aprīlis 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 15.aprīļa rīkojumu 
Nr.RD-21-240-ir   

Tiek veiktas izmaiņas 3., 36. autobusa un 4., 15., 19.trolejbusa maršrutu kustības sarakstā 
brīvdienās, reisu skaitu palielinot par 2.2%, lai nodrošinātu optimālāku transportlīdzekļu salona 
piepildījumu 

2021.g.  
15.maijs 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 11.maija rīkojumu 
Nr.RD-21-317-ir   

Tiek veiktas izmaiņas maršrutos, kas kursē uz Rīgas pilsētā izvietotajām peldvietām Daugavgrīvā, 
Vakarbuļļos, Vecāķos, Mangaļsalā. Darba dienās kopējais reisu skaits tiek palielināts par 0.4%, 
bet brīvdienās par 2.4%. 

2021.g.  
21.jūnijs 

Atbilstoši aktuālajiem 
epidemioloģiskajiem rādītājiem 
un saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” no 
2021.g. 16. jūnija sabiedriskajā 
transportā pasažieru skaits 

Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 17.jūnija rīkojumu 
Nr.RD-21-413-ir   

Tiek veiktas izmaiņas 3a.autobusa maršruta kustības sarakstā, samazinot reisu skaitu. Kopējais 
reisu skaits maršrutu tīklā tiek samazināts par 0.2% 



transportlīdzeklī nedrīkst 
pārsniegt 65% no tā ietilpības 
(līdz tam 50%) 

2021.g.  
1.augusts 

Atbilstoši aktuālajiem 
epidemioloģiskajiem rādītājiem 
un saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 360 
“Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” no 
2021.g. 23. jūnija sabiedriskajā 
transportā pasažieru skaits 
transportlīdzeklī nedrīkst 
pārsniegt 80% no tā ietilpības 
(līdz tam 65%) 

Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 28.jūlija rīkojumu 
Nr.RD-21-498-ir   

Tiek veiktas izmaiņas atsevišķu maršrutu kustība sarakstos, samazinot reisu skaitu un slēdzot 
3a.autobusa maršrutu. Darba dienās reisu skaits tiek samazināts par 2,3 %, brīvdienās par 2,5%. 
1. un 5.autobusa maršruts atkal tiek apkalpots ar autobusiem. 

2021.g. 
1.septembris 

- Rīgas pilsētas izpilddirektora 
2021.g. 25.augusta rīkojums 
Nr.RD-21-566-ir 

Saistībā ar sagaidāmo pasažieru plūsmas atjaunošanos no septembra, kas saistīts ar mācību gada 
sākumu izglītības iestādēs klātienē, aktīvā atvaļinājumu sezonas noslēgumu, tiek atjaunoti RD 
PKLK apstiprinātie kustības saraksti autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos. Darba dienās 
reisu skaits tiek palielināts par 15%, bet brīvdienās par 19%. 
Paaugstināta servisa autobusu maršrutos tiek veiktas izmaiņas atjaunojot kustību darba dienu 
rīta un vakara maksimuma stundās 304. un 338.maršrutā, bet pārējos maršrutos saglabājas 
iepriekš ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu noteiktās izmaiņas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasažieru plūsmas grafiks 

Periods Darba dienā Sestdienā Svētdienā 

2021.g. janvāris 176 204 76 376 70 902 

2021.g. februāris 184 007 95 516 80 858 

2021.g. marts 195 996 109 670 85 329 

2021.g. aprīlīs 218 676 123 088 97 328 

2021.g. maijs 227 733 135 470 111 942 

2021.g. jūnijs 248 583 138 246 110 649 

2021.g. jūlijs 234 743 147 602 129 256 

2021.g. augusts 250 466 144 560 130 488 

2021.g. septembris (1.-28.) 299 606 161 634 135 837 
 

                                                 


