LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras „Liepājas sabiedriskais
transports” nolikumu; Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma V nodaļas 13. panta 8., 9., 10.,
11. un 13. punktu, 14. pantu; Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 599
„Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”; Ministru kabineta
2009. gada 4. augusta noteikumiem Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Šie noteikumi darbojas Liepājas pilsētas maršrutu tīklā, kur pasažieru pārvadātāji veic regulāros
pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem un autobusiem.

2. PASAŽIERU IEKĀPŠANAS UN IZKĀPŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Iekāpt transportlīdzeklī un izkāpt no tā pasažieriem atļauts tikai pieturās pēc
transportlīdzekļa pilnīgas apstāšanās.
2.2. Maršruta galapunktā visiem pasažieriem jāatstāj transportlīdzeklis.
2.3. Iekāpšana tramvajā atļauta tikai pēc tam, kad izkāpuši pasažieri, kuriem šajā pieturā
jāizkāpj.
2.4. Tramvajos pasažieriem ar bērnu ratiņiem iekāpšanai un izkāpšanai ieteicams izmantot
aizmugurējās durvis.
2.5. Autobusos:
2.5.1. Iekāpšana autobusā atļauta tikai pa priekšējām durvīm;
2.5.2. Autobusa vadītāja pienākums ir uzraudzīt un organizēt pasažieru iekāpšanu pa
priekšējām durvīm;
2.5.3. Pa vidējām durvīm iekāpšana autobusā atļauta:
2.5.3.1.
pasažieriem ar bērnu ratiņiem un bērnu trīsriteņiem;
2.5.3.2.
personām ar funkcionāliem traucējumiem;
2.5.3.3.
personām ar invalīdu ratiņiem.
2.5.4. Izkāpšana no autobusa atļauta pa vidējām vai aizmugurējām durvīm;
2.5.5. Pirms pieturas, kurā pasažieris plāno izkāpt, jānospiež „STOP” poga, izņemot
mazas ietilpības autobusus, kur pasažieris maršruta pieturvietā izkāpj pēc
iepriekšēja mutiska pieprasījuma.
2.5.6. Ja mazas ietilpības autobusā visas pasažieru vietas ir aizņemtas un neviens
pasažieris neplāno izkāpt, transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības maršruta
pieturvietā neapstāties.
3.

BRAUKŠANA UN BAGĀŽAS PĀRVADĀŠANA SABIEDRISKAJĀ

TRANSPORTĀ
3.1. Pasažiera braukšanas tiesības apliecina derīga vienreizējā braukšanas biļete, abonementa
biļete vai cits braukšanas tiesību apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem pasažierim dod tiesības lietot sabiedrisko transportu bez maksas.
3.2. Vienreizējā braukšanas biļete ir derīga braukšanai vienā virzienā līdz maršruta galapunktam
tikai tajā transportlīdzeklī, kurā tā kompostrēta.
3.3. Ja pasažierim nepieciešams iegādāties vienreizējo braukšanas biļeti pie transportlīdzekļa
vadītāja, pasažiera pienākums pirms iekāpšanas transportlīdzeklī ir sagatavot pēc iespējas
precīzāku naudu braukšanas biļetes iegādei.
3.4. Ja pasažieris braukšanai iegādājies abonementa biļeti, tā ir derīga no datuma, kas norādīts
abonementa biļetē, līdz nākamā mēneša iepriekšējam datumam.
3.5. Tūlīt pēc iekāpšanas, neaizbraucot līdz nākamajai pieturai, pasažiera pienākums ir
iegādāties viena brauciena biļeti pie transportlīdzekļa vadītāja vai kompostrēt iepriekš
tirdzniecības vietā iegādāto vienreizējo braukšanas biļeti par braucienu un bagāžas
pārvadāšanu, pārbaudot, vai kompostrējums ir skaidrs un precīzs - ja tā nav, pasažierim
nekavējoties jāvēršas pie transportlīdzekļa vadītāja vai kontroliera.
3.6. Braukšanas biļete jākompostrē paredzētajā vietā (biļetes priekšpusē - lejas daļā).
3.7. Priekšrocība iekāpt sabiedriskajā transportlīdzeklī ir personām ar funkcionāliem
traucējumiem, gados veciem cilvēkiem, pasažieriem ar bērniem līdz 7 gadu vecumam un
grūtniecēm. Šiem pasažieriem paredzētās vietas sabiedriskajā transportlīdzeklī ir
apzīmētas ar attiecīgām zīmēm. Citu pasažieru pienākums ir atbrīvot aizņemtās vietas pēc
minēto personu, transportlīdzekļa vadītāja vai kontroliera pirmā pieprasījuma.
3.8. Pieaugušai personai, kura brauc kopā ar bērnu, ir pienākums uzraudzīt bērnu, lai tas
ievērotu šos saistošos noteikumus, un nodrošināt bērna drošību sabiedriskajā
transportlīdzeklī, drošu iekāpšanu tajā un izkāpšanu no tā.
3.9. Ja sabiedriskais transportlīdzeklis braucienu nevar turpināt tehnisku bojājumu vai citu
iemeslu dēļ, par to tiek informēti pasažieri. Šajā gadījumā pasažierim pārdotā vienreizējā
braukšanas biļete ir derīga citos sabiedriskajos transportlīdzekļos, kas brauc tā paša
maršruta galapunkta virzienā pa to pašu maršrutu.
3.10.
Pasažierim aizliegts pārvadāt:
3.10.1. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas vai kodīgas vielas;
3.10.2. šaujamieročus, asus priekšmetus bez pārvalkiem;
3.10.3. smērējošus vai asu smaku izdalošus priekšmetus vai materiālus;
3.10.4. dzīvniekus, ja to atrašanās transportlīdzeklī var traucēt pārējos pasažierus vai
sabojāt transportlīdzekli;
3.10.5. velosipēdus;
3.10.6. vairāk par diviem suņiem pavadā;
3.10.7. ar infekcijas slimībām slimus vai nevakcinētus dzīvniekus;
3.10.8. velosipēdus, izņemot bērnu trīsriteņus;
3.10.9. citas lietas, kuras var nodarīt kaitējumu pārējiem pasažieriem, viņu bagāžai vai
sabiedriskajam transportlīdzeklim.
3.11.
Pasažierim aizliegts:
3.11.1. iekāpt vai izkāpt no transportlīdzekļa tā kustības laikā;
3.11.2. transportlīdzekļa kustības laikā atrasties uz tā kāpnēm un citām izvirzītajām
transportlīdzekļa daļām;
3.11.3. bez nepieciešamības iedarbināt avārijas slēdžus, bremzes un citas ierīces;
3.11.4. atvērt transportlīdzekļa durvis ārpus atļautajām pasažieru iekāpšanas un
izkāpšanas vietām;
3.11.5. kavēt transportlīdzekļa durvju atvēršanu vai aizvēršanu;
3.11.6. atvērt transportlīdzekļa salona logus, izliekties pa logiem vai durvīm;
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3.11.7. uz transportlīdzekļa sēdekļiem stāvēt kājās vai tupēt uz ceļiem;
3.11.8. smēķēt, aizdedzināt sērkociņus vai šķiltavas u.tml. priekšmetus;
3.11.9. trokšņot, dziedāt, spēlēt mūzikas instrumentus vai lietot skaņu atskaņošanas
aparatūru;
3.11.10. atrasties transportlīdzeklī reibuma stāvoklī, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus,
narkotiskās, psihotropās, toksiskās u.c. apreibinošās vielas;
3.11.11. braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai
ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;
3.11.12. traucēt citus pasažierus un transportlīdzekļa vadītāju ar savu rīcību un sarunām
un citādi novērst vadītāja uzmanību;
3.11.13. izvietot transportlīdzekļu salonos reklāmas un paziņojumus, kā arī veikt ar
pārvadātāju nesaskaņotus tirgvedības pasākumus;
3.11.14. iekāpt un braukt transportlīdzeklī ar skrituļslidām;
3.11.15. nodot kompostrētu vienreizējo braukšanas biļeti citam pasažierim, kā arī lietot
kompostrētu vienreizējo braukšanas biļeti citam braucienam;
3.11.16. sēdēt transportlīdzeklī vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam;
3.11.17. apzīmēt, aprakstīt transportlīdzekli vai veikt citas līdzīgas darbības, kas bojā
transportlīdzekli un tā inventāru;
3.11.18. atstāt dzīvnieku bez uzraudzības vai ļaut dzīvniekam sēdēt uz sēdekļa;
3.11.19. novietot bagāžu uz sēdekļa vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem.
3.12.
Brauciena laikā pasažieriem jāturas pie atbalsta stieņiem vai siksnām.
3.13.
Pasažierim ir tiesības bez maksas pārvadāt rokas bagāžu, kas atbilst MK noteikumu
prasībām – izmērs nepārsniedz 60 x 40 x 20 (garums, augstums, platums) cm, kā arī sporta
inventāru, bērnu ratiņus, kruķus, invalīdu ratiņus, slēpes apvalkā, ragaviņas, mūzikas
instrumentus, ja to pieļauj sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas.
3.14.
Lai pārvadātu bagāžu, kas netraucē citiem pasažieriem, bet nav minēta 3.13. punktā,
pasažiera pienākums ir kompostrēt papildus brauciena biļeti.
3.15.
Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt dzīvniekus, izņemot suņus, kaķus,
dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami krātiņā,
kastē vai citā dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā veidā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku,
rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citiem pasažieriem un nebojā transportlīdzekli. Suni
sabiedriskajā transportlīdzeklī pārvadā, turot to īsā pavadā. Sunim jābūt ar uzpurni un ar
žetonu pie kaklasiksnas. Pasažierim, kurš pārvadā suni, jābūt līdzi suņa vakcinācijas
apliecībai.
3.16.
Dzīvniekus sabiedriskajā transportlīdzeklī atļauts pārvadāt bez maksas.
3.17.
Transportlīdzekļa vadītājam un kontrolieriem ir tiesības neielaist transportlīdzeklī vai
pieprasīt izkāpt no tā pasažierus bez derīgiem braukšanas tiesības apliecinošiem
dokumentiem, kā arī pasažierus, kuri neievēro šos noteikumus.
3.18.
Pasažiera pienākums ir vienreizējo braukšanas biļeti nebojātu saglabāt līdz brauciena
beigām.
3.19.
Vienreizējā braukšanas biļete un abonementa biļete bez ievākojuma pēc pirmā
pieprasījuma jāuzrāda transportlīdzekļa vadītājam vai kontrolierim.
3.20.
Ja pasažieris izmanto normatīvajos aktos paredzētos braukšanas maksas
atvieglojumus, reizē ar vienreizējās braukšanas biļeti vai abonementa biļeti tam ir
pienākums transportlīdzekļa vadītājam vai kontrolierim uzrādīt arī braukšanas maksas
atvieglojumus apliecinošus dokumentus.
3.21.
Pasažieri, kuriem ir abonementa biļete vai dokumenti, kas apliecina tiesības braukt bez
maksas, par bagāžas pārvadāšanu maksā saskaņā ar 3.13. un 3.14. punktā noteikto
kārtību.
3.22.

4. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU UN SODU UZLIKŠANAS
KĀRTĪBA

4.1. Braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu kontroli sabiedriskajā transportā, kontrolēt šo
noteikumu izpildi un uzlikt naudas sodus ir tiesīgi Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras
„Liepājas sabiedriskais transports” kontrolieri.
4.2. Par šo noteikumu pārkāpšanu persona saucama pie normatīvajos aktos paredzētās
atbildības.
4.3. Bērnu vecumā no 7 līdz 15 gadiem, kurš brauc bez derīgas braukšanas biļetes, kontrolieris
drīkst izsēdināt no sabiedriskā transportlīdzekļa, nogādājot tuvākajā policijas iecirknī.
4.4. Braukšanas biļešu kontroles laikā pasažierim ir pienākums uzrādīt (iedot rokās) kontrolierim
vai kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas pārstāvim braukšanas tiesības
apliecinošu dokumentu, lai varētu pārliecināties par minēto dokumentu derīgumu un izdarīt
nepieciešamās atzīmes dokumentā.
4.5. Ja pasažieris sabiedriskajā transportlīdzeklī nevar uzrādīt derīgu braukšanas tiesības
apliecinošu dokumentu, viņš uzskatāms par pasažieri bez biļetes un saucams pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.6. Ja pārkāpējs samaksā līgumsodu par braukšanu bez braukšanas tiesības apliecinoša
dokumenta saskaņā ar kvīti par līgumsoda samaksu uzreiz sabiedriskajā transportā vai
nekavējoties pēc izkāpšanas no tā, pasažierim var uzlikt līgumsodu 10.00 EUR apmērā.
4.7. Ja pārkāpējam tiek izrakstīts līgumsoda rēķins par braukšanu bez braukšanas tiesības
apliecinoša dokumenta, pasažierim var uzlikt līgumsodu 30.00 EUR apmērā.
4.8. Līgumsoda rēķina maksāšanas kārtību var piemērot, ja pasažieris kontrolierim var uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu. Ja pasažieris atsakās maksāt līgumsodu un uzrādīt
personas apliecinošu dokumentu, kontrolierim ir tiesības pasažiera personības
noskaidrošanai pieaicināt policiju.
4.9. Līgumsoda samaksāšana neatbrīvo pasažieri no pienākuma samaksāt par braucienu.
4.10.
Konfliktsituāciju gadījumos pasažieris var tikt nodots policijai, kas ir tiesīga sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu.
4.11.
Ja sabiedriskā transportlīdzekļa pasažierim ir pamats uzskatīt, ka kontroliera rīcība un
uzvedība ir bijusi nelikumīga vai viņš ir ticis sodīts bez iemesla, pasažierim ir tiesības ar
rakstisku iesniegumu vērsties Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūrā „Liepājas
sabiedriskais transports”.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Šie noteikumi izstrādāti, ar rīkojumu apstiprināti, un to izpildes ievērošanu nodrošina Liepājas
pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports”.

