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Sabiedriskais transports Rīgā kursē apmēram no 5 rītā līdz pusnaktij, tramvaji un trolejbusi brauc arī naktīs aptuveni ik pa stundai.
Sabiedriskais transports nodrošina satiksmi starp Rīgas centru un apkaimēm, atsevišķi autobusu maršruti savieno ar centru arī
apdzīvotas vietas Rīgas pierobežā.
Autobusu, trolejbusu un tramvaju kustību Rīgā nodrošina pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme".
Sabiedriskā transporta maršruti un laiki

Starppilsētu transports

Autobusi
Ar autobusiem iespējams izbraukāt lielāko daļu Latvijas. No Rīgas ar autobusu var doties uz Vāciju, Krieviju, Poliju,
Igauniju, Lietuvu. Autoostā Informācijas dienests informē par pieprasītā reisa autobusu pienākšanas un atiešanas laikiem,
vietu skaitu un braukšanas maksu, par biļetes rezervēšanas iespēju, kā arī par kustības saraksta izmaiņām. Bezmaksas
informāciju iespējams saņemt izziņu dienestā uz vietas autoostā.
Maksas uzziņas tālrunis 90000009 (0.44 Euro/min) . Darba laiks: 8.00-21.00;
Biļešu rezervācijas tālrunis 90001111 (0.52 Euro/min) . Darba laiks: 8.00-21.00.
Papildus informācija:
Rīgas starptautiskā autoosta
Eurolines Latvija
www.1188.lv

Vilciens
Latvijas Dzelzceļš nodrošina dzelzceļa satiksmi Latvijā un ārpus tās. Starptautiskie vilcieni kursē no Rīgas uz Viļņu,
Maskavu, Sankt-Pēterburgu, Odesu, Vitebsku u.c. pilsētām.
Sīkāku informāciju var saņemt Rīgas pasažieru stacijā:
Uzziņas: 5832134, 118
Uzziņas par starptautiskiem dzelzceļa maršrutiem: 5833095
Biļešu pasūtīšana: 7216664, 5833397
Papildus informācija:
Latvijas dzelzceļš
Elektrovilcienu kustības saraksts
Dīzeļvilcienu kustības saraksts
Starptautisko vilcienu saraksts



Strapvalstu transports

Lidmašīnas
Rīgas lidostā darbojas 20 dažādas aviosabiedrības. Tās nodrošina Rīgai gaisa satiksmi ar Berlīni, Kopenhāgenu, Frankfurti,
Londonu, Stokholmu, Maskavu, Kijevu, Prāgu u. c. pilsētām. Izziņas pa tālruni: 1187, +371 29311817
Papildus informācija Rīgas lidostas mājas lapā.

Prāmju satiksme
Prāmju līnija TALLINK nodrošina pasažieru pārvadājumus maršrutā Rīga – Stokholma.
Sīkākai informācijai: www.tallinksilja.com

Vilciens
Latvijas Dzelzceļš nodrošina dzelzceļa satiksmi Latvijā un ārpus tās. Starptautiskie vilcieni kursē no Rīgas uz Viļņu,
Maskavu, Sankt-Pēterburgu, Odesu, Vitebsku u.c. pilsētām.
Sīkāku informāciju var saņemt Rīgas pasažieru stacijā:
Uzziņas: 5832134, 118
Uzziņas par starptautiskiem dzelzceļa maršrutiem: 5833095
Biļešu pasūtīšana: 7216664, 5833397
Papildus informācija:
Latvijas dzelzceļš
Starptautisko vilcienu saraksts

https://www.riga.lv/lv/sabiedriskais-transports



