
Kas jāzina par 
Skolēna kartes 
saņemšanu?

1., 5. un 10. klašu skolēniem



Skolēna karte 

Skolēna karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem 
un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) 
sabiedriskajā transportā. Skolēna karte ir jāsaņem 
visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. 
Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. klasē un 
10. klasē. Tāpat jauna Skolēna karte jāsaņem tiem 
skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem 
mainās personas dati.

Skolēna kartei paredzētas arī papildu funkcijas – 
piemēram, atsevišķās skolās elektroniskā atslēga 
un līdzeklis norēķiniem par pusdienām.

Lai Skolēna karte pildītu skolēna apliecības 
funkciju, uz tās jābūt izglītības iestādes direktora 
parakstam un uzlīmei.

Saistībā ar sabiedriskā transporta izmantošanu tiek veiktas personu datu apstrādes 
šādam mērķim: “Personalizēto viedkaršu sagatavošana un administrēšana”, kuras 
datu pārzinis ir RP SIA “Rīgas satiksme” (Kleistu ielā 28, Rīgā, LV-1067, birojs: 
Vestienas ielā 35, Rīgā, LV-1035) un datu apstrādātājs ir SIA “Rīgas karte” (Vīlandes 
ielā 6-3, Rīgā, LV-1010), minētā datu apstrāde ietver apakšmērķus: “Skolēna 
kartes sagatavošana un administrēšana” un “Rīdzinieka kartes sagatavošana un 
administrēšana”, kurai datu pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rātslaukumā 1, 
Rīgā, LV-1539). Datu pārzinis datu apstrādei mērķim “Braukšanas maksas 
atvieglojumu piešķiršana un administrēšana” ir Rīgas pilsētas pašvaldība un datu 
apstrādātājs ir RP SIA “Rīgas satiksme”.
Klientu privātuma politika un cita informācija par datu aizsardzību pieejama 
mājaslapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Par mums” apakšsadaļā “Datu 
aizsardzība”.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts –   
datuspecialists@rigassatiksme.lv; jautājumus iespējams uzdot  
www.rigassatiksme.lv sadaļā “Sazinies ar mums”.

VĀRDS

UZVĀRDS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

PERSONAS KODS

NR.

IZDOTA

DIREKTORS

VIETA UZLĪMEI

DERĪGA LĪDZ

2 4 6 6 5 3 7 8 6 7

JĀNIS
PARAUDZIŅŠ

123456-12345
Rīgas ģimnāzija

02/04/2020 01/08/2021



Kā noformēt Skolēna karti:

Skolēna karte vecākiem jāpiesaka elektroniski – 
www.eriga.lv

 

• Izvēlieties saiti “Autorizēties”, izmantojot kādu 
no piedāvātajām iespējām.

 

• Izvēlieties sadaļu “Skolēna e karte”.

• Izlasiet un apstipriniet lietošanas noteikumus.



• Izvēlieties bērnu, kuram noformēt Skolēna 
karti. 

• Aizpildiet Iesnieguma formā nepieciešamo 
informāciju.

• Augšupielādējiet bērna aktuālo fotogrāfiju. 
Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja bērnu nebūs 
iespējams identificēt atbilstoši fotogrāfijai, 
kontrolierim ir tiesības piemērot līgumsodu.

• Iesniedziet pieteikumu.

• Sekojiet līdzi informācijai par to, kurā vietā 
varēsiet saņemt Skolēna karti.

Pirmreizējā Skolēna kartes izgatavošana ir bez 
maksas, savukārt par atkārtotu izgatavošanu 
nozaudēšanas, bojājuma vai gadījumā, ja 
iepriekšējā Skolēna karte netiek nodota, 
jāmaksā 2,85 eiro.



Kā saņemt Skolēna karti:
Ja pieteikšanos Skolēna kartei vecāks veic  
www.eriga.lv:

• 1. klašu skolēniem no 1.06. līdz 25.08., tad 
Skolēna karti var saņemt izglītības iestādē 
no 1.09., ja pieteikšanos veic no 26.08. līdz 
5.09., tad Skolēna karti var saņemt izglītības 
iestādē no 15.09.

• 5. un 10. klašu skolēniem no 1.06. līdz 
5.09., tad Skolēna karti var saņemt izglītības 
iestādē no 15.09.

• pārējo klašu skolēniem (arī tiem, kuri uzsāk 
mācības citā izglītības iestādē) no 1.06. līdz 
5.09., tad Skolēna karti var saņemt izglītības 
iestādē no 15.09.

Ja pieteikšanos Skolēna kartei veic pēc 5.09., 
tad Skolēna karti var saņemt izvēlētajā Rīgas 
satiksmes klientu apkalpošanas centrā.

Skolēna kartei pieteikties un to saņemt var arī 
Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros, 
taču lielā klientu pieplūduma dēļ jārēķinās ar 
gaidīšanu rindā. 
Dodoties uz Rīgas satiksmes klientu 
apkalpošanas centru, līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments, fotogrāfija, ja bērns nav 
līdzi, un iepriekš izgatavotā Skolēna karte, ja 
karte tiek atjaunota. Bērni no 13 gadu vecuma 
var personīgi atjaunot vai saņemt Skolēna karti, 
ja pirmreizējo pieteikumu ir parakstījis vecāks. 
Klientu apkalpošanas centrā jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments un jānodod iepriekš 
izgatavotā Skolēna karte. Ja iepriekšējā Skolēna 
karte netiek nodota, jāmaksā 2,85 eiro. 



Aicinām laicīgi pieteikt vai 
apmainīt Skolēna karti. 

Atgādinām, ka brauciens 
sabiedriskajā transportā 

jāreģistrē visiem!


