
 

 

„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, abonementa 

izmantošanas un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtību SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” 

(turpmāk – PĀRVADĀTĀJS) apkalpotajos reģionālās vietējās nozīmes maršrutos. 

2. PĀRVADĀTĀJS paredz abonementu pakāpenisku ieviešanu visos pasažieru pieprasītajos reģionālās 

vietējās nozīmes maršrutos. 

3. Abonementa datu nesējs ir elektroniska abonementa karte (turpmāk – KARTE) (1. pielikums). 

Braukšanai sabiedriskajā transportlīdzeklī KARTE ir derīga kopā ar autobusa vadītāja izsniegtu 

braukšanas biļeti (2. pielikums). 

4. Abonementa KARŠU tirdzniecība notiek caur kases aparātu un tiek izsniegts KARTES iegādes čeks. 

5. Iegādājoties abonementu tiek izsniegta abonementa iegādes biļete (3. pielikums). 

6. Abonements ir derīgs braukšanai SIA “DOBELES AUTOBUSU PARKS” autobusā maršrutā starp 

pieturām, kur viena pietura ir Dobele un otra pietura norādīta uz abonementa iegādes biļetes sadaļā 

Produkts.  

II. Abonementa iegādes un atgriešanas kārtība 

7. Abonementa cena tiek noteikta atbilstoši valsts VSIA „Autotransporta direkcija” apstiprinātiem biļešu 

tarifiem reģionālās nozīmes maršrutos. Piemērojamās atlaides braukšanas kartei atkarīgas no iegādāto 

braucienu skaita. 

Vienoti abonementa veidi un nosacījumi autobusu reģionālās nozīmes maršrutos 

Nr. p.k. Abonementa veids Braucienu skaits Atlaide % 

1. Braucienu abonements (30 dienām) 20 15% 

2. Braucienu abonements (30 dienām) 40 20% 

 

8. Abonementa KARTES var iegādāties tikai PĀRVADĀTĀJA biļešu tirdzniecības vietā Dobeles 

autoostā norēķinoties skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas norēķiniem.  

9. Abonementa KARTI iespējams papildināt ar jauniem abonementiem. Abonementu papildināšanu savā 

KARTĒ pasažieris var veikt Dobeles autoostā vai arī pie PĀRVADĀTĀJA autobusu vadītājiem. 

10. Klients maksā abonementa cenu priekšapmaksas veidā pirms sabiedriskā transporta pakalpojumu 

izmantošanas.  

11. Maksa par KARTES iegādi noteikta 5.00 EUR (pieci euro 00 centi) ar 21% PVN. 

12. Uz vienas abonementa KARTES vienlaicīgi var būt dažādi abonementa veidi (piemēram, Dobele-

Gardene un Dobele-Zaļenieki). 

13. Daudzbērnu ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus reģionālās 

nozīmes maršrutos 20% apmērā no abonementa biļetes cenas. 

14.   Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu, daudzbērnu ģimenes loceklim jāuzrāda: 

14.1.  Latvijas Goda ģimenes apliecība «3+ Ģimenes karte»,  

14.2.  personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte (personas apliecība), vai  skolēnu 

apliecība bērniem vecumā līdz 15 gadiem. 



 

 

15. Ja klients neizmanto iegādāto abonementa KARTI vai tā ir bojāta, viņam ir tiesības to nodot 

PĀRVADĀTĀJA biļešu tirdzniecības vietā Dobeles autoostā un saņemt atpakaļ naudas summu 75 % 

apmērā no abonementa atlikušo neizmantoto braucienu skaita kopsummas, ja tos nodod biļešu 

tirdzniecības vietā abonementa derīguma termiņa laikā. 

16. Par KARTES nodošanu un noteiktās naudas summas atmaksāšanu sastāda aktu (4. pielikums). 

Naudas izmaksu veic uz klienta norādīto bankas konta numuru 14 dienu laikā. 

17. Par nozaudētu abonementa karti naudu neatmaksā. 

18. Dobeles autoostas darba laiks ir no pirmdienas līdz sestdienai plkst. 5:15-19:00, svētdienās plkst. 

6:15-19:00. Pārtraukums plkst. 9:30-9:50 un 14:40-15:20.  

III. Abonementa izmantošanas kārtība 

19. Maršruta galapunktā sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe aicina pasažierus ar abonementa biļetēm 

iekāpt transportlīdzeklī pēc personu ar invaliditāti, kuras rezervējušas vietas sabiedriskajā 

transportlīdzeklī, iekāpšanas, kopā ar citiem pasažieriem, kuri iegādājušies biļeti biļešu tirdzniecības 

vietā, elektroniski vai pa tālruni. 

20. Pieturvietās, kur biļešu kases nedarbojas vai to nav, sabiedriskā transportlīdzekļa apkalpe vispirms 

aicina iekāpt pasažierus, kuri iepriekš iegādājušies biļetes (arī abonementa biļetes).  

21. Iekāpjot autobusā, pasažieris iedod rokās savu abonementa KARTI autobusa vadītājam, kurš to 

reģistrē kases aparātā un klientam izdod braukšanas biļeti. Braukšanas biļeti var iegādāties tikai 

autobusos. 

22. Abonementa derīguma termiņš ir 30 dienas no abonementa iegādes dienas (ieskaitot). 

23. Uz braukšanas biļetes var redzēt atlikušo braucienu skaitu un abonementa derīguma termiņu.  

IV. Abonementu un pārvadāto pasažieru uzskaites kārtība 

24. Pārdoto abonementu uzskaite noteikta pa ieviestajiem abonementu veidiem.  

25. Ar abonementiem pārvadāto pasažieru uzskaite notiek izmantojot pārvadātāja rīcībā esošos kases 

aparātus, nodrošinot precīzu pasažieru uzskaiti pa reisu posmiem. 

26. Informāciju par pasažieru ar abonementiem pārvadāšanu iesniedz Direkcijā normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājumi 

27. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1. februāri. 

 

PARAUGI 

Standarta abonementa karte       Daudzbērnu ģimenes abonementa karte 

 

 


