
KĀ NOKĻŪT LĪDZ SILTĀ ĒDIENA IZSNIEGŠANAS VIETĀM RĪGĀ? 

(tuvākās pieturvietas) 

Lai mazinātu vīrusa COVID-19 izplatību, aicinām izvērtēt braucienu nepieciešamību. 

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus! 

 

Pārdaugavā / Āgenskalna apkaimē, Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 

 

Autobuss 3 (Daugavgrīva – Pļavnieki) pieturvieta „Kalnciema iela” (~ 300 m) 

22 (Abrenes iela – Lidosta) pieturvieta „Daugavgrīvas iela” (virzienā uz Abrenes ielu, ~ 

120 m) vai pieturvieta „Nometņu iela vai „Kalnciema iela” (virzienā uz Lidostu, ~ 400 m)  

32 (Abrenes iela – Piņķi) pieturvieta „Daugavgrīvas iela” (virzienā uz Abrenes ielu, ~ 120 

m) vai pieturvieta „Nometņu iela vai „Kalnciema iela” (virzienā uz Piņķiem, ~ 400 m) 

43 (Abrenes iela – Skulte) pieturvieta „Daugavgrīvas iela” (virzienā uz Abrenes ielu, ~ 

120 m) vai pieturvieta „Nometņu iela vai „Kalnciema iela” (virzienā uz Piņķiem, ~400 m) 

30 (Centrālā stacija – Daugavgrīva) pieturvieta „Valsts arhīvs” (~ 450 m) 

37 (Imanta – Esplanāde) pieturvieta „Valsts arhīvs” (~ 450 m) 

41 (Imanta – Esplanāde) pieturvieta „Valsts arhīvs” (~ 450 m) 

53 (Esplanāde – Zolitūde) pieturvieta „Valsts arhīvs” (~ 450 m) 

Trolejbuss 9 (Stacijas laukums – Iļģuciems) pieturvieta „Daugavgrīvas iela” (virzienā uz Stacijas 

laukumu, ~ 120 m) vai pieturvieta „Baložu iela” (virzienā uz Iļģuciemu, ~ 600 m) 

5 (Daugavas stadions – Paula Stradiņa slimnīca) pieturvieta „Valsts arhīvs” (virzienā uz 

Daugavas stadionu, ~ 450 m) vai pieturvieta „Baložu iela” (virzienā uz slimnīcu, ~ 600 m) 

12 (Āgenskalna priedes – Šmerlis) pieturvieta „Valsts arhīvs” (virzienā uz Šmerli, ~ 450 

m) vai pieturvieta „Baložu iela” (virzienā uz Āgenskalna priedēm, ~ 600 m) 

25 (Brīvības iela – Iļģuciems) pieturvieta „Valsts arhīvs” (virzienā uz Brīvības ielu, ~ 450 

m) vai pieturvieta „Baložu iela” (virzienā uz Iļģuciemu, ~ 600 m) 

Tramvajs 1 (Imanta – Jugla) pieturvieta „Nometņu iela” vai „Kalnciema iela” (~ 400 m) 

5 (Iļģuciems – Mīlgrāvis) pieturvieta „Nometņu iela” vai „Kalnciema iela” (~ 400 m) 

Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 

 

Autobuss 2 (Abrenes iela – Vecmīlgrāvis), pieturvieta „Sarkandaugava” (~350 m) 

11 (Abrenes iela – Jaunciems – Suži), pieturvieta „Sarkandaugava” (~350 m) 

24 (Abrenes iela – Mangaļsala), pieturvieta „Sarkandaugava” (~350 m) 

Trolejbuss 3 (Centrāltirgus – Sarkandaugava), pieturvieta „Sarkandaugava” (~550 m) 

Tramvajs 5 (Mīlgrāvis – Iļģuciems), pieturvieta „Allažu iela vai Tilta iela” (virzienā uz Mīlgrāvi) vai 

pieturvieta „Allažu iela vai Sarkandaugavas iela” (virzienā uz Iļģuciemu) (~ 300 m) 

Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 15.00 

 

Autobuss 2 (Abrenes iela – Vecmīlgrāvis) pieturvieta „Melīdas iela” (~900 m) 

24 (Abrenes iela – Mangaļsala) pieturvieta „Melīdas iela” (~900 m) 

29 (Mežciems – Bukulti – Vecmīlgrāvis) pieturvieta „Melīdas iela” (~900 m) 

58 (Purvciems – Vecmīlgrāvis) pieturvieta „Melīdas iela” (~900 m) 

Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba dienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 

 

Autobuss 60 (Ķengarags – Ziepniekkalns), pieturvieta „Ķekavas iela” (~ 100 m) 

23 (Abrenes iela – Baloži), pieturvieta „Stērstu iela/CSDD” (~230 m) 

26 (Abrenes iela – Katlakalns), pieturvieta „Stērstu iela/CSDD” (~230 m) 

Tramvajs 10 (Centrāltirgus – Bišmuiža) pieturvieta „Stērstu iela/CSDD” (~230 m)  

Bolderājā, Kaņepju ielā 16, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 

 

Autobuss 3 (Daugavgrīva – Pļavnieki), pieturvieta „Stūrmaņu iela” (~100 m) 

30 (Centrālā stacija – Daugavgrīva), pieturvieta „Stūrmaņu iela” (~100 m) 

36 (Daugavgrīva – Imanta), pieturvieta „Stūrmaņu iela” (~100 m) 

56 (Daugavgrīva – Ziepniekkalns), pieturvieta „Stūrmaņu iela” (~100 m) 



Bolderājā, Gobas ielā 23, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 

 

Autobuss 3 (Daugavgrīva – Pļavnieki), pieturvieta „Bolderājas tirgus” (~250 m) 

30 (Centrālā stacija – Daugavgrīva), pieturvieta „Bolderājas tirgus” (~250 m) 

36 (Daugavgrīva – Imanta), pieturvieta „Bolderājas tirgus” (~250 m) 

56 (Daugavgrīva – Ziepniekkalns), pieturvieta „Bolderājas tirgus” (~250 m) 

Bolderājā, Lielā ielā 45, darba dienās no plkst. 14.00 līdz 16.00 

 

Autobuss 3 (Daugavgrīva – Pļavnieki), pieturvieta „Bolderājas poliklīnika” (~400 m) 

30 (Centrālā stacija – Daugavgrīva), pieturvieta „Bolderājas poliklīnika” (~400 m) 

36 (Daugavgrīva – Imanta), pieturvieta „Bolderājas poliklīnika” (~400 m) 

56 (Daugavgrīva – Ziepniekkalns), pieturvieta „Bolderājas poliklīnika” (~400 m) 

Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00 

 

Autobuss 15 (Dārziņi – Jugla), pieturvieta „Malnavas iela” (~230 m) 

31 (Dārziņi – Jugla), pieturvieta „Malnavas iela” (~230 m) 

49 (MAN TESS), pieturvieta „Malnavas iela” (~230 m) 

Tramvajs 3 (Jugla – Ķengarags), pieturvieta „Malnavas iela” (~150m) 

7 (Ausekļa iela – Ķengarags), pieturvieta „Malnavas iela” (~150m) 

Trolejbuss 15 (Latvijas Universitāte – Ķengarags), pieturvieta „Malnavas iela” (~900 m) 

Juglā, Brīvības gatvē 369, darba dienās no pkst. 10.00 līdz 15.00 

 

Autobuss 1 (Abrenes iela – Berģuciems), pieturvieta „Tirzas iela” (~170m) 

14 (Abrenes iela – Zvēraudzētava), pieturvieta „Tirzas iela” (~170m) 

Tramvajs 1 (Imanta – Jugla), pieturvieta „Tirzas iela” (~150m) 

3 (Jugla – Ķengarags), pieturvieta „Tirzas iela” (~150m) 

Trolejbuss 4 (Jugla – Ziepniekkalns), pieturvieta „Tirzas iela” (~170m) 

Juglā, Brīvības gatvē 399, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 

 

Autobuss 1 (Abrenes iela – Berģuciems), pieturvieta „Mārkalnes iela” (~150m) 

14 (Abrenes iela – Zvēraudzētava), pieturvieta „Mārkalnes iela” (~150m) 

Tramvajs 1 (Imanta – Jugla), pieturvieta „Mārkalnes iela” (~150m) 

3 (Jugla – Ķengarags), pieturvieta „Mārkalnes iela” (~150m) 

Trolejbuss 4 (Jugla – Ziepniekkalns), pieturvieta „Mārkalnes iela” (~150m) 

 


