
3.pielikums 

RP SIA “Rīgas satiksme” 2010.gada 21.oktobra noteikumiem  

Nr.INA-NOT/2010/13  “Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība”  

(apstiprināts ar valdes 2020.gada 07.oktobra lēmumu (prot.Nr.61) 

 

 

PASAŽIERA STATUSU APLIECINOŠO DOKUMENTU SARAKSTS PA PASAŽIERU KATEGORIJĀM 

 

Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

1.1. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 

1.-4.klases izglītojamie 

1.-4.klašu 

skolēni 
Vecāka pase, personas apliecība  

Izglītības iestādes 

saraksts ar 1.-4.klases 

izglītojamiem  

(1) Individuālā pieteikuma gadījumā pārbauda 

noteikumu 20.1.punktā norādīto informāciju vai 

pieprasa uzrādīt 20.2.punktā norādītos 

dokumentus 

(2) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus 

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā kā vispārējās izglītības 

iestāde un vai skolēns ir izglītības iestādes 

izglītojamais 

 
1 Atbilstoši 2010.gada 24.augusta Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.89 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” 

2.punktā noteikto pasažieru kategoriju numerācijai 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

1.2. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas 

reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 

1.-4.klases izglītojamie 

1.-4.klašu 

skolēni 

(1) Vecāka pase, personas apliecība  

(2) Skolēna apliecība vai izglītības 

iestādes izziņa  

Nē 

(1) Pārbauda 20.1.punktā norādīto informāciju vai 

pieprasa uzrādīt 20.2.punktā norādītos 

dokumentus  

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

skolēna deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā 

 (3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta kā vispārējās 

izglītības iestāde 

2. 

Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu  

atbalsta reģistrā reģistrētais daudzbērnu 

ģimenes vecāks, kura aprūpē ir 6 vai 

vairāk bērni 

Dižģimenes 

vecāki 
Personas pase, personas apliecība  Nē 

Operators pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

klients ir reģistrēts ģimeņu atbalsta reģistrā 

(ĢAR) kā dižģimenes vecāks. Ja atvieglojuma 

piešķiršana tiek atteikta, operators klientam 

norāda, ka tam ir jāreģistrējas ĢAR.  

3. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie bērni bāreņi un 

bez vecāku gādības palikušie bērni, 

kuri atrodas audžuģimenēs, 

aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās 

vai mācās vispārējās vai profesionālās 

izglītības iestādēs, kā arī augstskolās 

un koledžās līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai 

Bērni bāreņi 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai bērna 

pase vai personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz bērns  

(2) Apliecība sociālo garantiju 

nodrošināšanai  

Sociālās aprūpes 

institūcijas saraksts ar 

Rīgas pilsētas 

administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušiem 

bērniem bāreņiem un 

bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem 

(1) Individuālā pieteikuma gadījumā pārbauda 

20.1.punktā norādīto informāciju vai pieprasa 

uzrādīt 20.2.punktā norādītos dokumentus  

(2) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus 

(3) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai bērna 

deklarētā pamata vai papildu dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

4. 

Personas, kurām noteikta I vai II 

invaliditātes grupa, Rīgas 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušas personas ar III 

invaliditātes grupu, personas līdz 18 

gadu vecumam ar invaliditāti un persona, 

kas pavada personu, kurai noteikta I 

invaliditātes grupa vai personu līdz 18 

gadu vecumam ar invaliditāti 

Personas ar 

1. un 2. 

grupas 

invaliditāti, 

bērni ar 

invaliditāti 

 

Personas ar 

3.grupas 

invaliditāti 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Invaliditātes apliecība (iesniedz 

apliecinātu kopiju) 

Attiecīgās personu ar 

invaliditāti biedrības 

vai nodibinājuma 

saraksts ar personām, 

kurām noteikta 1. vai 

2.grupas invaliditāte, 

bērniem ar 

invaliditāti 

(1) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus  

(2) Pārbauda invaliditātes apliecības derīguma 

termiņu, apliecināto invaliditātes apliecības kopiju 

pievieno pieteikumam 

5.1. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušās politiski 

represētas personas 

Politiski 

represētie 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Politiski represētās personas apliecība 
Nē 

(1) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

politiski represētās personas deklarētā pamata 

dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā 

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

politiski represētajai personai ir attiecīgs statuss 

5.2. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējuši nacionālās 

pretošanās kustības dalībnieki 

Nacionālās 

pretošanās 

kustības 

dalībnieki 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Nacionālās pretošanās kustības 

dalībnieka apliecība 

Nē 

(1) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 

deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

nacionālās pretošanās kustības dalībniekam ir 

attiecīgs statuss 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

6. 

Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijās 

pastāvīgi dzīvojošās personas, kas saņem 

Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātus 

sociālās aprūpes pakalpojumus 

Personas no 

sociālajiem 

centriem 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Rīgas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas izziņa  

Rīgas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

institūcijas saraksts ar 

tajā pastāvīgi 

dzīvojošām 

personām, kas saņem 

Rīgas pilsētas 

pašvaldības 

apmaksātus sociālās 

aprūpes 

pakalpojumus 

(1) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus 

(2) Pārbauda, vai institūcija ir norādīta Rīgas 

domes Labklājības departamenta interneta mājas 

lapā www.ld.riga.lv kā ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcija (pansionāts), 

kuras atrašanās vietas adrese ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

(3) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

personas deklarētā pamata vai papildu dzīvesvieta 

ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas atrašanās vietas adresē 

7. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušas personas, kas 

vecākas par 75 gadiem 

Personas 

vecākas par 

75 gadiem 

Personas pase, personas apliecība  Nē 

(1) Pārbauda personas vecumu pēc pases vai 

personas apliecības 

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

personas deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

8. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie nestrādājošie 

pensionāri līdz 75 gadu vecumam 

Nestrādājošie 

pensionāri 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Pensionāra apliecība vai izziņa no 

VSAA par pensionāra statusu un/vai 

nodarbinātību 

Nē 

(1) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

pensionāra deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā 

(2) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

pensionāram ir nestrādājoša pensionāra statuss 

(3) Ārvalstu pensionāriem pārbauda datus par 

nodarbinātību pēc VSAA izziņas 

(4) Ārvalstu pensionāriem pārbauda, vai persona 

ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, 

kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju 

9. (svītrots ar Rīgas  domes 13.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 19); 

10. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie Černobiļas 

atomelektrostacijas (AES) avārijas 

seku likvidēšanas dalībnieki līdz 75 

gadu vecumam 

ČAES 

likvidēšanas 

dalībnieki 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Černobiļas atomelektrostacijas (AES) 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 

apliecība 

Nē 

Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai personas 

deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

http://likumi.lv/ta/id/314676-grozijumi-rigas-domes-2010-gada-24-augusta-saistosajos-noteikumos-nr-89-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-rigas-pilsetas-sab...


Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

11.1. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 

5.-12.klases klātienē izglītojamie  

5.-12.klašu 

skolēni 

Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai 

izglītojamā pase, personas apliecība vai 

dzimšanas apliecība, ja pieteikumu 

iesniedz izglītojamais 

Izglītības iestādes 

saraksts ar 5.-

12.klases 

izglītojamiem  

(1) Individuālā pieteikuma gadījumā pārbauda 

20.1.punktā norādīto informāciju vai pieprasa 

uzrādīt 20.2.punktā norādītos dokumentus 

(2) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā kā vispārējās izglītības 

iestāde un vai skolēns ir izglītības iestādes 

izglītojamais 

11.2. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas 

reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu 

5.-12.klases klātienē izglītojamie 

5.-12.klašu 

skolēni 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai 

izglītojamā dzimšanas apliecība, pase vai 

personas apliecība, ja pieteikumu 

iesniedz izglītojamais 

(2) Skolēna apliecība (Skolēna e karte) 

vai izglītības iestādes izziņa  

Nē 

(1) Pārbauda 20.1.punktā norādīto informāciju vai 

pieprasa uzrādīt 20.2.punktā norādītos 

dokumentus  

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

skolēna deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta kā vispārējās 

izglītības iestāde 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

12.1. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

reģistrēto profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai 

profesionālās vidējās izglītības 

programmās profesionālās izglītības 

iestādēs klātienē izglītojamie 

Profskolu 

izglītojamie 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai 

izglītojamā pase vai personas apliecība, 

ja pieteikumu iesniedz izglītojamais  

(2) Profesionālās izglītības iestādes 

izglītojamā apliecība vai izglītības 

iestādes izziņa, vai ar izglītības iestādi 

noslēgta līguma oriģināls līdz 

profesionālās izglītības iestādes 

izglītojamā apliecības izsniegšanai. 

Izglītības iestādes 

saraksts ar 

profesionālās 

izglītības iestādes 

izglītojamiem  

(1) Individuālā pieteikuma gadījumā pārbauda 

20.1.punktā norādīto informāciju vai pieprasa 

uzrādīt 20.2.punktā norādītos dokumentus  

(2) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā kā profesionālās 

izglītības iestāde  

12.2. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas 

reģistrēto profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības un 

profesionālās vidējās izglītības 

programmās profesionālās izglītības 

iestādēs klātienē izglītojamie 

Profskolu 

izglītojamie 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai 

izglītojamā pase vai personas apliecība, 

ja pieteikumu iesniedz izglītojamais 

(2) Profesionālās izglītības iestādes 

izglītojamā apliecība vai izglītības 

iestādes izziņa, vai ar izglītības iestādi 

noslēgta līguma oriģināls līdz 

profesionālās izglītības iestādes 

izglītojamā apliecības izsniegšanai. 

Nē 

(1) Pārbauda 20.1.punktā norādīto informāciju vai 

pieprasa uzrādīt 20.2.punktā norādītos 

dokumentus  

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

profesionālās izglītības iestādes izglītojamā 

deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta kā profesionālās 

izglītības iestāde 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

13.1. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

reģistrēto augstāko izglītības iestāžu 

studējošie 

Studējošie 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai studenta 

pase vai personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz students 

 (2) Studenta apliecība (studenta 

apliecībai pielīdzināma studenta ISIC 

karte. ISIC karte tās derīguma termiņā, 

kas nav ilgāks par mācību gadu.), 

izglītības iestādes izziņa vai ar izglītības 

iestādi noslēgta līguma oriģināls un, 

nepieciešamības gadījumā arī cits 

dokuments, kas apliecina studējošā 

statusu līdz studenta apliecības 

izsniegšanai. 

Izglītības iestādes 

saraksts ar studentiem 

(1) Individuālā pieteikuma gadījumā pārbauda 

20.1.punktā norādīto informāciju vai pieprasa 

uzrādīt 20.2.punktā norādītos dokumentus  

(2) Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā kā augstākās izglītības 

iestāde 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

13.2. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas 

reģistrēto augstāko izglītības iestāžu 

studējošie 

Studējošie 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai studenta 

pase vai personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz students  

(2) Studenta apliecība (studenta 

apliecībai pielīdzināma studenta ISIC 

karte. ISIC karte tās derīguma termiņā, 

kas nav ilgāks par mācību gadu.), 

izglītības iestādes izziņa vai ar izglītības 

iestādi noslēgta līguma oriģināls un, 

nepieciešamības gadījumā arī cits 

dokuments, kas apliecina studējošā 

statusu līdz studenta apliecības 

izsniegšanai. 

Nē 

(1) Pārbauda 20.1.punktā norādīto informāciju vai 

pieprasa uzrādīt 20.2.punktā norādītos 

dokumentus  

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

augstākās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā 

pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta kā augstākās 

izglītības iestāde 

14. 

Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu 

ģimeņu reģistrā reģistrētais daudzbērnu 

ģimenes vecāks, kura aprūpē ir 3 līdz 

5 bērni 

Daudzbērnu 

ģimenes 

vecāki 

(1) Personas pase, personas apliecība  Nē 

Operators pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

klients ir reģistrēts ģimeņu atbalsta reģistrā 

(ĢAR) kā daudzbērnu ģimenes vecāks. Ja 

atvieglojuma piešķiršana tiek atteikta, operators 

klientam norāda, ka tam ir jāreģistrējas ĢAR.  



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

15.1. 

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, 

profesionālās ievirzes sporta skolu, 

mūzikas un mākslas skolu pedagogi 

Skolotāji Personas pase, personas apliecība  Nē 

Operators pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

klients ir reģistrēts Universālajā darba vidē 

(UDV) kā skolotājs, kas pieteicies braukšanas 

maksas atvieglojumam.  Ja atvieglojuma 

piešķiršana tiek atteikta, operators klientam 

norāda, ka tam jāvēršas pie sava darba devēja 

(izglītības iestādes), lai noskaidrotu informācijas 

par atvieglojuma piešķiršanas kritēriju nodošanu 

RP SIA “Rīgas satiksme”. 

15.2.  

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas, 

Nacionālās Mākslu vidusskolas 

struktūrvienību - Rīgas Doma kora 

skolas un Jaņa Rozentāla Mākslas skolas, 

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Jāzepa 

Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas, 

Profesionālās izglītības kompetences 

centra "Rīgas Dizaina un mākslas 

vidusskola" pedagogi 

Skolotāji 
(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Izglītības iestādes izziņa  

Izglītības iestādes 

saraksts ar 

pedagogiem 

Kolektīvā pieteikuma iesniegšanas gadījumā 

pieprasa uzrādīt 6.punktā norādītos dokumentus 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

15.3.   

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās 

izglītības iestāžu, interešu izglītības 

iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, 

profesionālās ievirzes sporta skolu, 

mūzikas un mākslas skolu tehniskie 

darbinieki, kuru nedēļas darba laiks ir 

vismaz 20 stundas 

Tehniskais 

darbinieks 

Personas pase, personas apliecība  

 
Nē 

Operators pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

klients ir reģistrēts Universālajā darba vidē 

(UDV) kā tehniskais darbinieks, kas pieteicies 

braukšanas maksas atvieglojumam.  Ja 

atvieglojuma piešķiršana tiek atteikta, operators 

klientam norāda, ka tam jāvēršas pie sava darba 

devēja (izglītības iestādes), lai noskaidrotu 

informācijas par atvieglojuma piešķiršanas 

kritēriju nodošanu RP SIA “Rīgas satiksme”. 

16. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie strādājošie 

pensionāri 

Strādājošie 

pensionāri 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) Pensionāra apliecība 

 

Nē 

 (1) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

pensionāra deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā 

 (2) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

pensionāram ir strādājoša pensionāra statuss 

(3) Ārvalstu pensionāriem pārbauda, vai persona 

ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecumu, 

kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

17. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušie vispārējās 

izglītības iestādēs neklātienē izglītojamie 

vecumā līdz 19 gadiem 

Neklātienes 

skolēni 

(1) Vecāka pase, personas apliecība, ja 

pieteikumu iesniedz vecāks, vai 

izglītojamā dzimšanas apliecība, pase vai 

personas apliecība, ja pieteikumu 

iesniedz izglītojamais 

(2) Skolēna apliecība (skolēna e karte) 

vai izglītības iestādes izziņa  

Nē 

(1) Pārbauda 20.1.punktā norādīto informāciju vai 

pieprasa uzrādīt 20.2.punktā norādītos 

dokumentus  

(2) Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai 

skolēna deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas 

pilsētas administratīvajā teritorijā  

(3) Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

izglītības iestāde ir reģistrēta kā vispārējās 

izglītības iestāde 

18.1. 

Persona no 7 gadu vecuma, kura pamata 

dzīvesvietu deklarējusi Rīgā, izmantojot 

Rīdzinieka karti 

Persona ar 

Rīdzinieka 

statusu 

Personas pase, personas apliecība  Nē 

Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai deklarētā 

pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

18.2. 

Persona no 7 gadu vecuma, kurai Rīgā 

pieder nekustamais īpašums, izmantojot 

Rīdzinieka karti 

 Persona ar 

Rīdzinieka 

statusu 

Personas pase, personas apliecība  Nē 
Pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai personai 

pieder nekustamais īpašums. 

18.3. 

Persona no 7 gadu vecuma, kura 

samaksājusi gada maksu par Rīdzinieka 

karti 775 EUR, izmantojot Rīdzinieka 

karti 

Persona ar 

Rīdzinieka 

statusu 

(1) Personas pase, personas apliecība  

(2) maksājumu apliecinošs dokuments 

par Rīdzinieka kartes iegādi 

Nē 

Pārbauda vai Sabiedrība ir saņēmusi maksājumu, 

ja maksājums netiek veikts skaidrā naudā vai ar 

norēķinu kartes starpniecību KAC. 



Pasažiera 

kategorijas 

Nr.1  

Pasažiera kategorijas nosaukums, kurai ir 

noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 

Pasažiera 

kategorijas 

saīsinājuma kods 

Uzrādāmie dokumenti individuāla pieteikuma 

iesniegšanas gadījumā 

Papildu identitāti 

apliecinošam 

dokumentam – pasei, 

personas apliecībai un 

pilnvarojuma 

dokumentam - pilnvaras 

oriģinālam iesniedzamie 

dokumenti kolektīvā 

pieteikuma iesniegšanas 

gadījumā 

Operatora veicamās darbības 

19. 

Rīgas domes Labklājības departamenta 

pakļautības iestāžu sociālā darba 

speciālisti, aprūpētāji, veselības 

aprūpes personāls, audzinātāji, aukles, 

kuru amata pienākumi saistīti ar tiešu 

sociālo pakalpojumu nodrošināšanu 

klientiem un kuriem noteikts normālais 

darba laiks 

Sociālais 

darbinieks 
Personas pase, personas apliecība Nē 

Operators pārbauda RD ITC reģistrā RD VIS, vai 

klients ir reģistrēts Universālajā darba vidē 

(UDV) kā sociālais darbinieks, kas pieteicies 

braukšanas maksas atvieglojumam. Ja 

atvieglojuma piešķiršana tiek atteikta, operators 

klientam norāda, ka tam jāvēršas pie sava darba 

devēja, lai noskaidrotu informācijas par 

atvieglojuma piešķiršanas kritēriju nodošanu RP 

SIA “Rīgas satiksme”. 

20. 

Ārstniecības procesā iesaistītās 

personas, kuras strādā Rīgas pilsētas 

pašvaldības veselības aprūpes 

kapitālsabiedrībās un kuru nedēļas darba 

laiks ir vismaz 20 stundas 

Medicīnas 

darbinieks 

(1) Personas pase, personas apliecība 

(2) Medicīnas iestādes izziņa 
Nē 

Operators pārbauda, vai Medicīnas iestādes izziņu 

izsniegusi iestāde, kuras darbinieki ir tiesīgi 

saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. 

21. 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras 

saņem Latvijas Republikas valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalstu 

vecuma gadījumā 

Vecuma 

pabalsta 

saņēmēji 

(1) Personas pase, personas apliecība 

(2) Izziņa no VSAA par valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalstu vecuma 

gadījumā saņemšanu 

Nē 

Pārbauda Iedzīvotāju reģistrā PDP, vai personas 

deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā 

 


