
 
 

NOTEIKUMI 

„Abonementa izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība” 

Izdoti saskaņā ar 

Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumu Nr.599 

„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 37.punktu, 

valsts SIA „Autotransporta direkcija” 30.10.2015. metodiku „Metodiskie norādījumi par reģionālo 

autobusu maršrutu abonementa biļešu lietošanas, pasažieru uzskaites un finanšu atskaišu sniegšanas kārtību” 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Šie noteikumi nosaka sabiedriskā transporta (autobusu) abonementa veidus reģionālās 

nozīmes maršrutos un skolēnu abonementa biļešu  veidus un nosacījumus maršrutos, 

abonementa izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtību AS “Nordeka” apkalpotajos 

reģionālās nozīmes maršrutos (turpmāk – maršruti). 

2. Abonementa datu nesējs ir elektroniskā braukšanas  karte (turpmāk – karte) (1.pielikums). 

Braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī (turpmāk – autobuss) karte ir derīga kopā ar 

autobusa vadītāja/ konduktora izsniegtu abonementa biļeti (2.pielikums). 

3. Iegādājoties abonementu tiek izsniegta abonementa iegādes kvīts (turpmāk – kvīts) 
(2.pielikums). 

4. Abonements ir derīgs braukšanai autobusā kvītī norādītajā maršrutā starp norādītajām 

pieturvietām. 

 

II. Abonementa iegādes un atgriešanas kārtība 

5. Abonementa biļetes cena tiek noteikta atbilstoši valsts SIA „Autotransporta direkcija” 
(turpmāk – Direkcija) apstiprinātiem biļešu tarifiem reģionālās nozīmes maršrutos. 

Piemērojamās atlaides braukšanas kartei atkarīgas no izvēlētā abonementa veida (tabula Nr.1).



 

Tabula Nr.1 

Abonementu veidi reģionālās nozīmes maršrutos 

 
 

* pasažieris var veikt ne vairāk kā iegādāto braucienu skaitu 60 dienu laikā  

 

 

6. Maksa par kartes iegādi noteikta 2.50 EUR. Karti iespējams papildināt ar 

jauniem abonementiem. Pārdodot karti sadarbības partneru tīklos, var tikt 

piemērots papildus maksa, sadarbības partnera noteiktās komisijas 

apjomā. 

7. Klients maksā kartes un abonementa cenu priekšapmaksas veidā pirms 

sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas. Par karti un 

abonementu var norēķināties skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas 

norēķiniem. 

 
8. Ja klients neizmanto iegādāto karti, saskaņā ar kvīti par abonementa iegādi, 

viņam ir tiesības to nodot AS “Nordeka” vai  biļešu tirdzniecības vietās, 

kuras tehniski nodrošina šo iespēju, un saņemt atpakaļ naudas summu: 

8.1. 90% apmērā no abonementa cenas, ja abonementu nodod AS 
“Nordeka” vai biļešu tirdzniecības vietā līdz abonementa derīguma 
termiņa sākumam; 

8.2. 75% apmērā no abonementa cenas par atlikušo neizmantoto laiku 

vai braucienu skaitu, ja abonementu nodod AS “Nordeka” vai biļešu 

tirdzniecības vietā abonementa derīguma termiņa laikā. 

9. Ja klients uzrāda kvīti, maksa par nozaudētas vai sabojātas kartes nomaiņu 

un kvītī norādīto abonementu atjaunošanu noteikta 4.00 EUR. 

10. Abonementa biļetes AS “Nordeka” apkalpojamajiem braucieniem maršrutu 

tīkla daļā “Pierīga” var iegādāties: 

1) AS “Nordeka”, Dzirciema ielā 121, Rīgā, darba dienās plkst. 8.00-

16.30, iepriekš zvanot uz tel. 67464620; 

2) Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā, Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 

101. kabinetā, darba dienās plkst. 9.00-17.00; 

3) Aplikācijā “Mobilly” (papildināšana ar aplikācijas palīdzību pie 

nosacījuma, ka plastikāts ir iepriekš iegādāts); 

4)   Bauskas autoostā Narvesen tirdzniecības vietā, Bauskā, Slimnīcas 

ielā 11, darba dienās no plkst.6:00-18:00, sestdienās plkst. 7:00-

Nr. 

p.k. 

 
Abonementa veids 

Braucienu 

skaits 

Noteiktā 

atlaide % 

1. 10-19 braucienu abonements (60 dienām)* 10-19 10% 

2. 20-34 braucienu abonements (60 dienām)* 20-34 15% 

3. 35 un vairāk braucienu abonements (60 dienām)* 35 un 

vairāk 

20% 



 

15:00, svētdienās plkst. 9:00-16:00.  

 

11. Ne vēlāk kā 7 dienas pirms abonementu tirdzniecības uzsākšanas jaunā 

tirdzniecības vietā AS “Nordeka” informē VSIA „Autotransporta 

direkcija” par abonementu tirdzniecības uzsākšanu, tirdzniecības un 

atgriešanas nosacījumiem. 

12. Ne vēlāk kā 7 dienas pirms būtisku izmaiņu veikšanas vai abonementu 

tirdzniecības  pārtraukšanas kādā no tirdzniecības vietām, AS “Nordeka” 

informē par to  SIA „Autotransporta direkcija” . 

III. Abonementa izmantošanas kārtība 

13. Maršruta galapunktā autobusa vadītājs - konduktors aicina pasažierus 
iekāpt autobusā šādā secībā: 

13.1. personas ar invaliditāti, kuras rezervējušas vietas autobusā un 

iegādājušās biļeti; 

13.2. pasažierus, kuri iegādājušies biļeti un abonementus biļešu  

tirdzniecības vietās, elektroniski vai pa tālruni (priekšroka dodama 

pasažieriem,  kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas 

atvieglojumiem, kā arī pasažieriem ar maziem bērniem un gados 

veciem cilvēkiem); 

13.3. pasažierus bez iepriekš iegādātām biļetēm (priekšroka dodama 

pasažieriem, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas 

atvieglojumiem, kā arī pasažieriem ar maziem bērniem un gados 

veciem cilvēkiem). 

14. Iekāpjot autobusā, pasažieris autobusa vadītājam - konduktoram uzrāda 
(iedod rokās) elektronisko braukšanas karti, kurš to reģistrē kases aparātā 
un klientam izsniedz kopā ar abonementa biļeti. 

15. Abonementa derīguma termiņš ir 60 dienas no abonementa iegādes dienas 

(ieskaitot). 

16. Uz izdrukātās abonementa biļetes var redzēt atlikušo braucienu skaitu un 

abonementa derīguma termiņu. 

 
IV. Abonementu un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība 

17. Pārdoto abonementu uzskaite noteikta pa ieviestajiem abonementu veidiem. 

18. Ar abonementiem pārvadāto pasažieru uzskaite notiek, izmantojot 
pārvadātāja rīcībā esošos kases aparātus, nodrošinot precīzu pasažieru 
uzskaiti pa reisu posmiem UPIS2 sistēmā. 

19. Informāciju par pasažieru ar abonementiem pārvadāšanu iesniedz VSIA 
“Autotransporta direkcija” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājumi 

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2021.gada 18. augustā. 

 
  



 

 

 

1. Pielikums 

Abonementa datu nesējs 

elektroniskā braukšanas karte 

 
 

 



 

2. Pielikums 
 
 

AB biļetes un iegādes kvīts paraugi 
 

 


