
Pasažieru kategorijas, kurām noteikts braukšanas maksas atvieglojums 

vilcienos Rīgas pilsētas robežās 
 

 

 

Nr. Pasažieru kategorija Braukšanas maksas 

atvieglojums 

1. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto vispārējās 

izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamie un Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas 

pilsētas administratīvās reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu          

1.- 4.klašu izglītojamie. 

 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

2. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušies abi 

daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 

gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir 

vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 

programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai 

augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie. 

 

 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

3. Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 

pastāvīgi dzīvojošās personas, kas saņem Rīgas pilsētas pašvaldības 

apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus. 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

4. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās 

personas, kas vecākas par 75 gadiem. 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

5. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušies 

nestrādājošie vecuma pensionāri līdz 75 gadu vecumam. 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

6. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie 

3.grupas invalīdi līdz 75 gadu vecumam.  

100% apmērā no 

biļetes cenas 

7. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie 

Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas 

dalībnieki līdz 75 gadu vecumam. 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

8. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētās vispārējās 

izglītības iestāžu 5.-12.klases klātienē izglītojamie un Rīgas pilsētas 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas 

pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto vispārējās izglītības 

iestāžu 5.-12.klases klātienē izglītojamie. 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

9. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 

programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie un 

Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušies 

ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas reģistrēto profesionālās 

pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības 

programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie. 

100% apmērā no 

biļetes cenas 

10. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības 

iestāžu pilna laika studējošie un Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušies ārpus Rīgas pilsētas 

administratīvās teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu pilna 

laika studējošie.  

60% no mēneša 

abonementa biļetes 

cenas 

11. Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, interešu 

izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, profesionālās 

ievirzes sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu pedagogi, kuri 

iepriekšminētajās iestādēs strādā pamatdarbā. 

60% no mēneša 

abonementa biļetes 

darba dienām vienam 

transporta veidam 



12.  Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais 

viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kura ģimenē ir trīs līdz pieci 

bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 

gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, 

profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās 

60% no mēneša abonementa biļetes cenas izglītības programmās 60% 

no mēneša abonementa biļetes cenas profesionālās izglītības iestādēs  

klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika 

studējošie.  

60% no mēneša 

abonementa biļetes 

cenas 

13. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrēto augstāko izglītības 

iestāžu pilna laika studējošie un Rīgas pilsētas administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušie ārpus Rīgas pilsētas administratīvās 

teritorijas reģistrēto augstāko izglītības iestāžu pilna laika studējošie 

50% no vienreizējās 

biļetes cenas vienam 

braucienam 

(iegādājoties 

noteiktam braucienu 

sakaitam paredzētās 

biļetes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


