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Lietotie apzīmējumi 
 

(1) – numurs apzīmējumam 

(2) – poga iepriekš veikto darbību 

apstiprināšanai un saglabāšanai 

(3) – poga iepriekš veikto darbību atcelšanai 

(4) – iekļauj visas atzīmētās vērtības vai 

elementus 

(5) – komentārs 

(6) – norāda uz kādu vērtību vai elementu 
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1. Lietotāja rokasgrāmata 

1.1. Lejupielāde 

1.1.1. Android 

 

RP SIA “Rīgas satiksme” pasažiera 

lietotni (turpmāk – RS lietotne) Android 

operētājsistēmai var lejupielādēt 

Google Play, izvēloties lietotni “Rīgas 

satiksmes mobilā lietotne”. 

Instalējiet RS lietotni viedtālrunī, 

spiežot pogu “Instalēt / Install”. 

Pēc nepieciešamības sniedziet 

prasītās atļaujas, piemēram, atļaujiet 

RS lietotnei izmantot videokameru, kas 

būs nepieciešama brauciena 

reģistrācijai sabiedriskajā transportā. 

Pēc veiksmīgas RS lietotnes 

instalācijas atveriet RS lietotni, 

nospiežot pogu “Atvērt / Open”. 

 

Varat uzsākt darbu ar RS lietotni. 
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1.1.2. iOS 

 

RP SIA “Rīgas satiksme” pasažiera 

lietotni (turpmāk – RS lietotne) iOS 

operētājsistēmai var lejupielādēt App 

Store, izvēloties lietotni “Rīgas 

satiksmes mobilā lietotne”. 

Instalējiet RS lietotni viedtālrunī, spiežot 

pogu “GET”. 

Pēc nepieciešamības sniedziet prasītās 

atļaujas, piemēram, atļaujiet RS lietotnei 

izmantot videokameru, kas būs 

nepieciešama brauciena reģistrācijai 

sabiedriskajā transportā. 

Pēc veiksmīgas RS lietotnes instalācijas 

atveriet RS lietotni, nospiežot pogu 

“Open”. 

 

Varat uzsākt darbu ar RS lietotni. 
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1.2. Reģistrēšanās un pieslēgšanās 

 

Lai reģistrētos RS lietotnē, nepieciešams 

ievadīt savu telefona numuru (1) un 

paroli (2), kā arī jāveic atzīme par 

iepazīšanos ar lietošanas noteikumiem 

(3). Pēc tam jānospiež poga 

“Pieslēgties”. 

 

Parolei ir šādas prasības: 

- Parolei jāsatur vismaz 6 

rakstzīmes 

- Maksimālais paroles garums ir 16 

rakstzīmes 

- Parolei jāsatur gan cipari, gan 

burti 

 

Gadījumā, ja esat  aizmirsis paroli, tad 

nospiediet pogu “Atjaunot paroli”. 
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Pieslēdzoties RS lietotnei pirmo reizi, 

nepieciešams ievadīt verifikācijas kodu. 

 

Verifikācijas kodu saņemsiet īsziņā uz 

Jūsu norādīto telefona numuru. Pēc 

koda ievades nospiediet pogu 

“Akceptēt”. Gadījumā, ja kodu 

nesaņēmāt, nospiediet pogu “Nosūtīt 

sms kodu vēlreiz”. Verifikācijas kods tiks 

nosūtīts atkārtoti. 

 

 

Pēc pogas “Akceptēt” nospiešanas 

notiks verifikācijas process. Ja tas ir 

veiksmīgs, tiek atvērts lietotnes galvenā 

sadaļa. 
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Pēc veiksmīgas pieslēgšanās RS 

lietotnei atveras RS lietotnes galvenā 

sadaļa: 

(1) – poga “Mans profils” lietotāja 
datu rediģēšanai un rēķinu 
apskatei 

(2) – poga “Noskenēt kvadrātkodu” 
brauciena reģistrēšanai 
transportā (Ja poga ir dzeltena, 
tas norāda, ka Jums ir 
reģistrēšanai derīgas biļetes, 
savukārt, ja poga ir pelēka, tad 
nav derīgu biļešu) 

(3) – poga “Uzrādīt biļeti kontrolei” 
biļetes uzrādīšana kontroles laikā 
(ja poga ir dzeltena, tad ir 
reģistrēta biļete, ja poga ir 
pelēka, tad biļete nav reģistrēta) 

(4) – sadaļa “Manas biļetes” parāda 
iegādāto un neizmantoto biļešu 
skaitu. Nospiežot uz saraksta 
ikonas (4), atvērsies iepriekš 
veikto darījumu un braucienu 
vēsture. 

(5) – sadaļa “Pirkt biļetes” var 
iegādāties biļetes. Vienā iegādes 
laikā var nopirkt ne vairāk kā 10 
biļetes. 

 

 

1.3. Pirkšana un maksājuma apstiprināšana 

 

Logā “biļešu skaits” (5) norādiet 

nepieciešamo biļešu skaitu (ne vairāk 

kā 10) un nospiediet pogu “Pirkt biļeti”. 
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Pēc pogas “Pirkt biļeti” nospiešanas 

aizpildiet laukus: 

(1) - Vārds Uzvārds 
(2) - Kartes numurs 
(3) - Kartes derīguma termiņš – 

mēnesis 
(4) - Kartes derīguma termiņš – 

gads 
(5) - CVV/CVC2 kods 

Pēc datu ievadīšanas nospiediet pogu 

“Apstiprināt”. 

 

Pēc maksājuma datu ievades un 

apstiprināšanas saņemsiet informāciju 

par iegādāto biļešu skaitu. 

Ja vēlaties rēķinu saglabāt, nospiediet 

pogu “Saglabāt rēķinu” (2). 

Ar pogu “Atgriezties” (3) nokļūsiet RS 

lietotnes galvenajā sadaļā. 
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1.4. Biļetes reģistrēšana 

 

RS lietotnes galvenajā sadaļā nospiediet 

pogu “Noskenēt kvadrātkodu” (2). 

Lai noskenētu kvadrātkodu, ir jādod 

atļauja izmantot telefona videokameru. 

 

Atvērsies jauns skats ar iespēju 

noskenēt kvadrātkodu, kas atrodas katrā 

autobusā, trolejbusā un tramvajā 

(testēšanas laikā tikai pie vadītāja 

kabīnes). 
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Pārliecinieties par to, lai viss kvadrātkods 

ietilptu sarkanajā kvadrātā. 

Gadījumā, ja neizdodas noskenēt 

kvadrātkodu, varat nospiest pogu 

“Ievadīt kodu manuāli” un ievadīt 

transportlīdzekļa numuru, kas ir norādīts 

zem kvadrātkoda. 

 

Pēc veiksmīgas brauciena reģistrācijas 

saņemsiet tā apstiprinājumu – 

“Brauciens ir reģistrēts”. Nospiediet pogu 

“OK” un nokļūsiet RS lietotnes galvenajā 

sadaļā. 
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1.5. Biļetes uzrādīšana kontrolei 

 

Kontroles laikā uzrādiet reģistrēto biļeti 

kontrolierim, RS lietotnes galvenajā 

skatā nospiežot pogu “Uzrādīt biļeti 

kontrolei”. Kontrolei atvērs pēdējo 

reģistrēto biļeti. 

Zem kvadrātdoda koda ir atspoguļota 

informācija par braucienu: 

• reģistrēšanas datums 

• reģistrēšanas laiks 

• transportlīdzekļa numurs 

 

Koda biļete ir derīga tikai tajā 

transportlīdzekļi, kurā tā ir reģistrēta. 
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1.6. Darījumu un braucienu vēstures apskatīšana 

 

Lietotnes galvenajā skatā daļā “Manas 

biļetes” nospiediet uz saraksta ikonas. 
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Šajā logā Jūs varat: 

(1) – redzēt iegādātās viena 
brauciena biļetes, proti, pieejamo 
biļešu skaitu un derīguma 
termiņu (detalizāciju skat. zemāk) 

(2) – redzēt darījumu vēsturi 
(3) – redzēt braucienu vēsturi 
(4) – noskenēt kvadrātkodu 
(5) – iegādāties biļetes, norādot 

biļešu skaitu 
(6) – noslēgt pirkumu, nospiežot 

pogu “Pirkt biļeti” 
 

NB! 
Ja pogas ir pelēkā krāsā, tas nozīmē, 
ka darījumu vēsture ir tukša vai nav 
aktīvas reģistrētās biļetes, kuras var 
uzrādīt kontrolei. 

 

 

Pieejamo biļešu informācija: 

(1) –biļetes veids 

(2) –biļešu skaits 

(3) –biļetes derīguma termiņš 
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Nospiežot pogu “Braucienu vēsture”, 

varat aplūkot reģistrēto braucienu vēsturi 

par pēdējiem 6 mēnešiem: 

Datums – brauciena reģistrācijas laiks 

Biļetes ID – biļetes unikālais 

identifikators 

QR ID – transportlīdzekļa numurs 

 

Nospiežot pogu “Darījumu vēsture”, 

varat aplūkot biļešu iegādes darījumu 

vēsturi: 

(1) – biļetes iegādes datums 

(2) – iegādāto biļešu skaits 

(3) – pirkuma summa (EUR) 
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1.7. Lietotāja profils un rediģēšana 

 

 

Lietotāja profilā var piekļūt informācijai 

par sevi, rediģēt informāciju un apskatīt 

rēķinus par pēdējiem 6 mēnešiem. 

 

Apzīmējumi: 

(1) – informācija par RS lietotnes 
lietotāju, QR kods uzrādīšanai 
klientu apkalpošanas 
speciālistam klientu 
apkalpošanas centrā naudas 
atmaksai par neizmantotajām 
biļetēm 

(2) – rēķini par biļešu iegādi 
(3) – rēķins PDF formātā 
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(1) – saite uz RP SIA “Rīgas 
satiksme” noteikumiem 
“Abonementa biļešu 
izmantošanas kārtība” 

(2) – Nospiežot pogu “Mans profils” 
varat rediģēt informāciju par sevi, 
ievadot vārdu, uzvārdu un e-
pastu 

 

Nospiežot pogu “Rediģēt profilu”, varat 

norādīt vārdu (1), uzvārdu (2) un e-pasta 

adresi rēķinu saņemšanai. Pēc izmaiņu 

veikšanas nospiediet pogu “Saglabāt”. 
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1.8. Profila QR kods 

 

Lietotājs var izgūt sava profila QR kodu. 

Tam ir nepieciešams izvēlēties QR koda 

ikonu virs profila informācijas. 

 

Apzīmējumi: 

(1) – lietotāja profila QR kods 

uzrādīšanai klientu 

apkalpošanas centrā naudas 

atmaksai par neizmantotajām 

biļetēm 

(2) – lietotāja profila kods 
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1.9. Paroles atjaunošana 

 

Gadījumā, ja esat aizmirsis paroli, tad to 

var atjaunot, nospiežot pogu “Atjaunot 

paroli”.  

 

Lai atjaunotu paroli, ievadiet savu 

telefona numuru (1) un nospiediet pogu 

“Apstiprināt” (2). 
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Šajā gadījumā uz Jūsu norādīto telefona 

numuru tiks nosūtīts SMS ar verifikācijas 

kods. Tas ir jāievada tukšajos lodziņos 

(1). 

Pēc veiksmīga verifikācijas koda 

ievadīšanas nospiediet pogu 

“Apstiprināt” (2). 

Ja kods netika atsūtīts, tad, nospiežot 

pogu “atkārtota nosūtīšana” (3), 

verifikācijas kods tiks nosūtīts atkārtoti. 

 

Nākamajā skatā ievadiet jaunu paroli (1) 

nospiediet pogu “Apstiprināt”. 
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1.10. Lietotnes atslēgšana 

 

RS lietotni var atslēgt, nospiežot uz 

ikonas “Izeja” labajā augšējā stūrī.  

 


