
E-talons
Norēķiniem  

sabiedriskajā transportā



E-talons ir bezkontakta karte,  
kurā var ielādēt elektroniskās biļetes  
norēķiniem sabiedriskajā transportā. 

Ir piecu dažādu veidu e-taloni, un pasažieri var izvēlēties, kurš no 
tiem ir piemērotāks viņu vajadzībām. 

E-talonā var ielādēt dažādus biļešu veidus. Ar pilnu biļešu klāstu 
un lietošanas nosacījumiem var iepazīties www.rigassatiksme.lv.

E-talonā (izņemot dzelteno e-talonu) var ielādēt līdz astoņiem da-
žādiem biļešu veidiem, no kuriem četri var būt vienādi! E-talona 
saturu var pārbaudīt biļešu automātos, biļešu tirdzniecības vietās 
un pie transporta līdzekļa vadītāja. E-talonā ielādētās biļetes ir jāiz-
manto 12 mēnešu laikā no iegādes brīža.

Iekāpjot sabiedriskajā transportā, nekavējoties jāveic e-talona re-
ģistrācija. E-talons ir jāreģistrē visiem pasažieriem – arī tiem, kuri 
izmanto mēneša biļeti vai brauc sabiedriskajā transportā ar 100% 
atlaidi. E-talona lasītāja zaļais signāls apliecina, ka brauciens ir re-
ģistrēts, savukārt sarkanais – reģistrācija nav izdevusies un pasa-
žierim ir jādodas pie vadītāja pēc vienreizējās braukšanas biļetes.

Reģistrējot braucienu, karšu lasītājam ir jāpietuvina tikai viens 
e-talons. Ja karšu lasītājam vienlaicīgi tiks pietuvināti vairāki e-ta-
loni, braucieni tiks reģistrēti no visiem e-taloniem. 

Biļešu pārbaudes laikā pasažieriem e-talons vai biļete  
ir jāiedod kontrolierim.

Apmaksājot biļeti, lūgums paņemt pirkuma čeku un pārliecināties, 
vai e-talonā ir ielādēts nepieciešamais biļetes veids. Pirkuma čeku 
ieteicams saglabāt līdz biļetes izmantošanas beigām.

Gadījumā, ja tiek nozaudēts e-talons (Rīdzinieka karte, Skolēna 
e karte vai personalizētais e-talons), to var nobloķēt, zvanot pa tāl-
runi 80001919.

Norēķiniem par sabiedrisko transportu var izmantot arī bankas 
"Citadele" norēķinu karti vai ISIC karti, kurās aktivizēta e-talona 
funkcija.

E-talonu nedrīkst locīt, spiest, lauzt, burzīt, mērcēt un veikt citas 
līdzīgas darbības, kas padara to lietošanai nederīgu!

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



E-talona veidi: Rīdzinieka karte Skolēna e 
karte

Persona-
lizētais 
e-talons

Neperso-
nalizētais 
e-talons

Dzeltenais 
e-talons

Kam paredzēts: Personām, kuras ir deklarējušās 
Rīgā vai kurām pieder īpašums 
Rīgā. 

1.-12.klases skolēniem, 
kuri mācās kādā no Rīgas 
pašvaldības izglītības 
iestādēm vai deklarējušies 
Rīgā.

Personām, kuras izmanto 
kādu no Rīgas domes 
piešķirtajām atlaidēm vai 
kuras regulāri izmanto 
sabiedrisko transportu.

Personām, kuras regulāri 
izmanto sabiedrisko 
transportu, tajā skaitā 
mēneša biļetes bez 
atlaidēm.

Personām, kuras Rīgas 
sabiedrisko transportu 
izmanto neregulāri,  
tajā skaitā arī 
galvaspilsētas viesiem.

Kā saņemt: "Rīgas satiksmes" klientu 
apkalpošanas centrā. Anketu var 
aizpildīt  iepriekš 
www.ridziniekakarte.lv.

Skolā, ja pieteikšanos veic 
www.eriga.lv laika posmā 
no 1.06. līdz 5.09., vai 
"Rīgas satiksmes" klientu 
apkalpošanas centrā.

"Rīgas satiksmes" klientu 
apkalpošanas centrā. 
Anketu var aizpildīt  
iepriekš  
www.rigassatiksme.lv. 

"Rīgas satiksmes" klientu 
apkalpošanas centrā 
vai "Rīgas satiksmes" 
sabiedriskā transporta 
galapunktā pie dispečera.

Jebkurā e-talona 
tirdzniecības vietā.

Kādas biļetes var 
ielādēt:

• Mēneša biļetes;
• Stundas biļetes (tajā skaitā 

brīvdienām) ar rīdziniekiem 
paredzētajām atlaidēm; 

• Biļetes noteiktam braucienu 
skaitam u.c.

• Biļetes noteiktam 
braucienu skaitam 
braukšanai minibusos 
vai nakts satiksmē. 

• Mēneša biļetes;
• Biļetes noteiktam 

braucienu skaitam; 
• Stundas biļetes u.c. 

• Mēneša biļetes;
• Biļetes noteiktam 

braucienu skaitam; 
• Stundas biļetes u.c. 

• Biļetes noteiktam 
braucienu skaitam 
(izņemot 50 braucienu 
biļeti);

• Grupu biļetes;
• Stundas biļetes u.c.

Kur iespējams 
nopirkt biļetes:

www.ridziniekakarte.lv,  
kā arī vairāk nekā 400 biļešu 
tirdzniecības vietās un biļešu 
automātos.

www.rigassatiksme.lv,  
kā arī vairāk nekā 400 biļešu tirdzniecības vietās un biļešu automātos.

Vairāk nekā 400 biļešu 
tirdzniecības vietās un 
biļešu automātos.



Atgādinām:
brauciens jāreģistrē visiem! 


