
E-maciņš
Ērts veids

bezskaidras naudas norēķiniem



KAS IR E-MACIŅŠ?

E-maciņš ir Rīdzinieka kartē, personalizētajā e-talonā un 
Skolēna e kartē aktivizēta maksājumu funkcija, kas ļauj uz-
glabāt elektronisko naudu un veikt maksājumus.

KĀDA IR E-MACIŅA FUNKCIONALITĀTE?

Ar Rīdzinieka kartē un personalizētajā e-talonā aktivizēto 
e-maciņu iespējams norēķināties par “Rīgas satiksmes” 
autostāvvietu pakalpojumiem, savukārt ar Skolēna e kartē 
aktivizēto e-maciņu – par pusdienām Rīgas pilsētas skolās.

KAS NEPIECIEŠAMS,  
LAI IZMANTOTU E-MACIŅU?

Lai izmantotu e-maciņu, ir jānoformē:
• Rīdzinieka karte –  

mājas lapā www.ridziniekakarte.lv vai “Rīgas satik-
smes” klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase 
vai personas apliecība) vai

• personalizētais e-talons –  
mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai “Rīgas satiksmes” 
klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase vai 
personas apliecība) vai

• Skolēna e karte –  
mājas lapā www.eriga.lv. Piesakoties no  
1. jūnija līdz 5. septembrim, karti var saņemt skolā. 
Pēc norādītā datuma to var saņemt “Rīgas satiksmes” 
klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase vai per-
sonas apliecība, skolēna fotogrāfija (ja bērns nav līdzi).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties sociālajos tīklos 
Twitter, Facebook, draugiem.lv.



E-talona veidi: Rīdzinieka  
karte

Personalizētais  
e-talons

Skolēna  
e karte

Kā aktivizēt 
e-maciņu?

“Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros (līdzi jāņem pase vai personas apliecība). 
Rīdzinieka kartēs un personalizētajos e-talonos, kas izsniegti pēc 2016. gada 1. janvāra, e-maciņš 
jau ir aktivizēts.

Interneta vietnē  
skolas.rigaskarte.lv.

Kā papildināt 
e-maciņu?

• Mājas lapā www.ridziniekakarte.lv.
• “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros.
• Autostāvvietu automātos ar bankas norēķinu karti 

(minimālā papildināšanas summa 1 EUR).
Maksimālā e-maciņa papildināšanas summa ir 
140.00 EUR. 

• “Rīgas satiksmes” klientu 
apkalpošanas centros.

• Autostāvvietu automātos ar 
bankas norēķinu karti (minimālā 
papildināšanas summa 1 EUR).

Maksimālā e-maciņa papildināšanas 
summa ir 140.00 EUR. 

Interneta vietnē  
skolas.rigaskarte.lv.

Kur apskatīties 
e-maciņa atlikumu?

E-maciņa atlikumu var apskatīt vietās, kur tos var papildināt.

Kur izmantot 
e-maciņu?

Norēķiniem par “Rīgas satiksmes” maksas autostāvvietu 
pakalpojumiem (saņemot 20% atlaidi B, C un D zonās).

Norēķiniem par “Rīgas satiksmes” 
maksas autostāvvietu pakalpojumiem.

Norēķiniem par pusdienām 
Rīgas pilsētas skolās.

Kā saņemt atpakaļ 
iemaksāto naudu?

“Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centros. Iesniedzot pieteikumu 
interneta vietnē  
skolas.rigaskarte.lv.



Ar Rīdzinieka karti
B, C un D zonās

20% ATLAIDE

Interaktīvā stāvvietu karte un plašāka informācija par “Rīgas 
satiksmes” autostāvvietām pieejama www.rigassatiksme.lv.
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Ceļu satiksmes 
drošības direkcija

EKI Daugavas kreisajā krastā – Antēnas ielā 2
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Selgas iela

Šalkones iela

Garciema iela

Garciema iela

Mazsalacas iela

Manga ļu prosp.Manga ļu prospekts

Kāpu prospekts

Paikules iela

Vecāķi


