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LĒMUMS 
 

Rīgā 

13.05.2014.           Nr.1111 

           (prot. Nr.29, 1.§) 

 

 

Par Rīdzinieka karti 

 

 
Grozījumi ar RD 22.12.2014. lēmumu Nr.2070 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Rīgas dome nolemj: 

 

1. Noteikt ka Rīdzinieka karte ir personalizētā viedkarte (e-talons), kuru izsniedz 

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” un kuras lietotājiem tiek dotas tiesības saņemt 

Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība), Pašvaldības kapitālsabiedrību (turpmāk 

kopā – Rīgas iestādes) un Pašvaldības sadarbības partneru piedāvātos atvieglojumus, 

pakalpojumus un priekšrocības, un kura ir izmantojama norēķiniem par Rīgas iestāžu un 

Pašvaldības sadarbības partneru sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī apliecina Rīdzinieka 

statusu un personas identitāti.  

 

2. Rīdzinieka kartei ir šādi mērķi: 

2.1. apliecināt personas identitāti uzrādīšanas kārtībā bez elektroniskas identifikācijas 

un autentifikācijas; 

2.2. nodrošināt personai iespēju ātri un ērti izmantot Rīdzinieka kartes pakalpojuma 

funkciju, veicot elektronisku identifikāciju un autentifikāciju pie elektroniskā kartes lasītāja 

ar Rīdzinieka kartei elektroniski piesaistītu derīgu Rīdzinieka statusu; 

2.3. atvieglot norēķināšanos par Rīgas iestāžu un Pašvaldības sadarbības partneru 

pakalpojumiem. 

 

3. Rīdzinieka karti administrē Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” atbilstoši 

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” noteikumiem „Abonementa biļešu izmantošanas 

kārtība”. 

 

4. Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” ir tiesības saņemt nepieciešamo 

informāciju no Rīgas iestādēm 2.punktā  noteikto mērķu īstenošanai, ievērojot normatīvajos 

aktos noteikto kārtību. 
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5. Iegūt Rīdzinieka statusu un saņemt Rīdzinieka karti, aizpildot attiecīgu pieteikumu 

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”,  var persona no 7 gadu vecuma: 

5.1. kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi 

papildu adresi); 

5.2. kurai Rīgā pieder nekustamais īpašums. 

 

6. Persona Rīdzinieka statusu zaudē, ja tā neatbilst 5.punktā minētajiem 

nosacījumiem. 
(RD 22.12.2014. lēmuma Nr.2070 redakcijā) 

 

7. Informācija par pieejamajiem atvieglojumiem, pakalpojumiem un priekšrocībām, 

ko iespējams saņemt ar Rīdzinieka karti, pieejama Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” 

interneta vietnē www.rigassatiksme.lv. 

 

7.
1 
 Akceptēt līguma par Rīdzinieka kartes ieviešanu projektu. 

(RD 22.12.2014. lēmuma Nr.2070 redakcijā) 

 

  7.
2 

Pilnvarot Rīgas pilsētas izpilddirektoru noslēgt ar Rīgas pašvaldības sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” līgumu par Rīdzinieka kartes ieviešanu. 
(RD 22.12.2014. lēmuma Nr.2070 redakcijā) 

 

8. Rīgas pilsētas izpilddirektors ir atbildīgs par lēmuma izpildi. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs            N.Ušakovs 

 

 

 

Frīdenberga 67026022 
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