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Dokuments elektroniski apstiprināts 

 ar Liepājas pilsētas pašvaldības 

 aģentūras „Liepājas sabiedriskais  

transports” direktora p.i.   

2023.gada 3.februāra rīkojumu Nr.6/1.17 

 

 

LIEPĀJAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA BIĻEŠU LIETOŠANAS UN IZMANTOŠANAS 

NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar 2018.gada 11.oktobra Liepājas pilsētas domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.19 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā 

transporta maršrutu tīklā” un Liepājas pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra 

lēmumu Nr.466/13 “Par vienotu reģionālās nozīmes un pilsētas nozīmes maršruta 

abonementa biļetes izveidi”. 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Liepājas sabiedriskā transporta biļešu lietošanas un izmantošanas noteikumi nosaka 

Liepājas sabiedriskā transporta viena brauciena biļešu un abonementa biļešu 

(turpmāk - Biļetes) veidus un to izmantošanas kārtību Liepājas pilsētas sabiedriskā 

transporta maršrutu tīklā. 

1.2. Noteikumos noteiktā Biļešu izmantošanas kārtība ir saistoša klientam no Biļešu 

iegādes vai saņemšanas brīža. 

1.3. Biļetes ir derīgas visos Liepājas pilsētas nozīmes tramvaja, autobusa un 

mikroautobusa maršrutos. 

1.4. Biļetes ir iespējams iegādāties vairāk nekā 70 tirdzniecības vietās visos pilsētas 

mikrorajonos un arī pie transportlīdzekļa vadītāja. Aktuālās Biļešu tirdzniecības vietas 

ir apskatāmas https://www.liepajastransports.lv/lv/tirdzniecibas-vietas. 

1.5. Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūras “Liepājas sabiedriskais transports” (turpmāk 

- Aģentūra)  kase atrodas Peldu ielā 5, Liepājā. 

1.6. Abonementa biļetēm ar romiešu cipariem biļetes sānos atzīmēti kalendārie mēneši un 

ar arābu cipariem mēneša dienas, izņemot 3.1. un 3.7.punktā minētajām biļetēm. 

1.7. Abonementa biļetes, kurām tiek izspiesti caurumi, ir derīgas no tā datuma, kas ir 

izspiests. Tās abonementa biļetes, kas minētas 4.1., 4.3. un 4.5.punktā, ir derīgas 

vienu kalendāro mēnesi, kas ir izspiests biļetes sānos. 

1.8. Abonementa biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem var saņemt Liepājas 

pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, izņemot 4.5.3.5.punktā 

noteiktie atvieglojumu saņēmēji. 

 

2. Viena brauciena biļetes 

2.1. Viena brauciena biļete iepriekšpārdošanā (biļetes sērija IV): 

2.1.1. Braukšanas maksa 0,90 euro; 

2.1.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

2.1.3. Izmantojama vienam braucienam;  

2.1.4. Jākompostrē, iekāpjot transportlīdzeklī; 

https://www.liepajastransports.lv/lv/tirdzniecibas-vietas
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2.1.5. Paraugs: 

2.2. Viena brauciena biļete pie transportlīdzekļa vadītāja (biļetes sērija VV): 

2.2.1. Braukšanas maksa 1,50 euro; 

2.2.2. Iegādājama, iekāpjot konkrētajā Liepājas sabiedriskajā transportlīdzeklī; 

2.2.3. Izmantojama vienam braucienam tikai tajā reisā (braucienā), kur tā 

iegādāta; 

2.2.4. Nav atsevišķi jākompostrē, un tā ir derīga no iegādes brīža 

transportlīdzeklī. 

 

2.3. Bezmaksas viena brauciena biļete personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām 

līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti (biļetes sērija OV): 

2.3.1. Braukšanas maksa 0,90 euro, atlaide 100%, iegādes cena 0,00 euro; 

2.3.2. Saņemama pie transportlīdzekļa vadītāja personām ar I vai II invaliditātes 

grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot 

invaliditātes apliecību, kā arī papildus biļete personai, kura pavada personu 

ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; 

2.3.3. Izmantojama vienam braucienam tikai tajā reisā (braucienā), kur tā 

izsniegta; 

2.3.4. Nav atsevišķi jākompostrē, un tā ir derīga no saņemšanas brīža 

transportlīdzeklī. 

 

2.4. Desmit braucienu biļešu komplekts (biļetes sērija UV): 
2.4.1. Biļešu komplekta cena 8,50 euro, vienas biļetes braukšanas maksa 0,85 

euro; 

2.4.2. Iegādājams iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

2.4.3. Katra no komplekta biļetēm izmantojama atsevišķi vienam braucienam;  

2.4.4. Jākompostrē, iekāpjot transportlīdzeklī; 
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2.4.5. Paraugs: 

3. Abonementa biļetes 

3.1. Vienas dienas biļete (biļetes sērija RV): 

3.1.1. Braukšanas maksa 3,00 euro; 

3.1.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

3.1.3. Jākompostrē pirmo reizi, iekāpjot transportlīdzeklī; 

3.1.4. Izmantojama vienu dienu kopš izkompostrēšanas brīža līdz plkst. 24.00 vai 

kompostrēšanas dienas pēdējā reisa pēdējai pieturai; 

3.1.5. Paraugs: 

3.2. Trīs dienu biļete (biļetes sērija TD): 

3.2.1. Braukšanas maksa 6,00 euro; 

3.2.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

3.2.3. Izmantojama trīs dienas no biļetē izspiestā datuma; 
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3.2.4. Paraugs: 

 

3.3. Piecu dienu biļete (biļetes sērija PD): 

3.3.1. Braukšanas maksa 9,00 euro; 

3.3.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

3.3.3. Izmantojama piecas dienas no biļetē izspiestā datuma; 

3.3.4.  Paraugs: 

 

3.4. Abonementa biļete katrai dienai (biļetes sērija KV): 

3.4.1. Braukšanas maksa 30,00 euro; 

3.4.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

3.4.3. Derīga katru dienu no biļetē izspiestā datuma līdz nākošā mēneša 

iepriekšējam datumam. Ja kalendārā mēnesī attiecīgā datuma nav – līdz 

mēneša pēdējam datumam; 

3.4.4. Paraugs: 

 

3.5. Abonementa biļete darba dienām (biļetes sērija DV): 

3.5.1. Braukšanas maksa 24,00 euro; 

3.5.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

3.5.3. Nav derīga brīvdienās un svētku dienās; 

3.5.4. Derīga no biļetē izspiestā datuma līdz nākošā mēneša iepriekšējam 

datumam. Ja kalendārā mēnesī attiecīgā datuma nav – līdz mēneša 

pēdējam datumam; 
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3.5.5. Paraugs: 

 

3.6. Abonementa biļete ceturksnim (biļetes sērija TV): 

3.6.1. Braukšanas maksa 75,00 euro; 

3.6.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā biļešu tirdzniecības vietās; 

3.6.3. Derīga katru dienu 3 mēnešus no biļetē izspiestā datuma līdz, skaitot 3 

mēnešus uz priekšu, trešā mēneša iepriekšējam datumam. Ja kalendārā 

mēnesī attiecīgā datuma nav - līdz mēneša pēdējam datumam; 

3.6.4. Paraugs: 

 

3.7. Vienotā abonementa biļete (biļetes sērijas KG, DG, AG, SG): 

3.7.1. Iegādājama Aģentūras kasē; 

3.7.2. Derīga vienu kalendāro mēnesi (no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam 

datumam); 

3.7.3. Izmantojama braucienam visos Liepājas pilsētas nozīmes maršrutos un 

reģionālās nozīmes maršrutos atkarībā no izvēlētā un apmaksātā 

galapunkta Nr.6904 “Liepāja - Dubeņi” un Nr.6912 “Liepāja - Grobiņa” (arī 

“Iļģi” - Liepāja); 

3.7.4. Braukšanas maksa: 

Nr.p.

k. 

Vienotās abonementa biļetes veids  Kopā 

(EUR) 

1. Abonementa biļete visām kalendārā 

mēneša dienām 

 

1.1. Grobiņa - Liepāja 40.80 

1.2. Iļģi - Liepāja 43.00 

1.3. Dubeņi - Liepāja 47.40 

2. Abonementa biļete kalendārā mēneša 

darba dienām 

 

2.1. Grobiņa - Liepāja 33.43 

2.2. Iļģi - Liepāja 35.28 

2.3. Dubeņi - Liepāja 38.98 
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3. Abonementa biļete visām kalendārā 

mēneša dienām 3+ Latvijas goda ģimenēm 

 

3.1. Grobiņa - Liepāja 37.20 

3.2. Iļģi - Liepāja 39.00 

3.3 Dubeņi - Liepāja 42.60 

4. Abonementa biļete kalendārā mēneša 

darba dienām 3+ Latvijas goda ģimenēm 

 

4.1 Grobiņa - Liepāja 30.40 

4.2. Iļģi - Liepāja 31.92 

4.3. Dubeņi - Liepāja 34.94 

5. Abonementa biļete visām kalendārā 

mēneša dienām ar Liepājas pilsētas domes 

50% atvieglojumiem 

 

5.1 Grobiņa - Liepāja 34.80 

5.2 Iļģi - Liepāja 37.00 

5.3 Dubeņi - Liepāja 41.40 

6. Abonementa biļete visām kalendārā 

mēneša dienām skolēniem un studentiem 

ar Liepājas pilsētas domes 70% 

atvieglojumiem 3+ Latvijas goda ģimenēm 

 

6.1 Grobiņa - Liepāja 25.20 

6.2 Iļģi - Liepāja 27.00 

6.3 Dubeņi - Liepāja 30.60 

 

3.7.5. Lai izmantotu vienoto abonementa biļeti, sākotnēji ir jāiegādājas 

elektroniska plastikāta karte (cena 2,42 euro) - tās paraugs redzams 

3.7.6.punktā. Uz elektroniskās plastikāta kartes katru mēnesi, kad tiek 

veikta apmaksa par vienoto abonementa biļeti, tiek uzlīmēta hologrāfiska 

uzlīme (tās paraugs redzams 3.7.7.punktā), uz kuras “X” vietā ir burts, kas 

apliecina, kurās dienās biļete ir izmantojama (K, A vai S - katru dienu, D - 

darba dienās), bet “01” vietā ir norādīts mēnesis, kad ir derīga vienotā 

abonementa biļete (01 - janvāris, 02 - decembris, 03 - marts utt.) un apakšā 

norādīts gads; 

3.7.6. Elektroniskās plastikāta kartes paraugs: 

3.7.7. Uzlīmes paraugs: 
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4. Abonementa biļetes ar atvieglojumiem 

4.1. Abonementa biļete skolēniem un studentiem ar 50% atvieglojumiem (biļetes sērija 

SV): 

4.1.1. Braukšanas maksa 30,00 euro, atlaide 50%, iegādes cena 15,00 euro; 

4.1.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā Aģentūras kasē vai vispārējās izglītības 

iestādes izglītojamiem mācību iestādē; 

4.1.3. Iegādāties var Liepājas vispārējās izglītības iestāžu 2.-12.klašu klātienē 

izglītojamie, Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā 

izglītojamie un Liepājas augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie; 

4.1.4. Iegādājama mācību gada laikā; 

4.1.5. Derīga tikai kopā ar derīgu izglītojamā apliecību katru dienu vienu 

kalendāro mēnesi (no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam), kas 

ir izspiests uz Biļetes; 

4.1.6. Paraugs: 

 

4.2. Abonementa biļete ar 50% atvieglojumiem (biļetes sērija PV): 

4.2.1. Braukšanas maksa 30,00 euro, atlaide 50%, cena iegādei 15,00 euro; 

4.2.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā Aģentūras kasē; 

4.2.3. Iegādāties var: 

4.2.3.1. uzrādot personu apliecinošu dokumentu, nestrādājošie vecuma 

pensionāri, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par 

darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā 

nepārsniedz 318,00 euro; 

4.2.3.2. uzrādot SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" izsniegtu izziņu un 

personu apliecinošu dokumentu, donori, kuri pēdējo divu 

kalendāro gadu laikā pirms atvieglojumu pieprasīšanas 

nodevuši ne mazāk kā trīs fizioloģiskās normas (1,2 litri) asinis; 

4.2.4. Derīga kopā ar personu apliecinošu dokumentu katru dienu no biļetē 

izspiestā datuma līdz nākošā mēneša iepriekšējam datumam. Ja kalendārā 

mēnesī attiecīgā datuma nav - līdz mēneša pēdējam datumam; 

4.2.5. Paraugs: 
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4.3. Abonementa biļete skolēniem ar 70% atvieglojumiem (biļetes sērija GV): 
4.3.1. Braukšanas maksa 30,00 euro, atlaide 70%, iegādes cena 9,00 euro; 

4.3.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem 

mācību iestādē vai Aģentūras kasē, uzrādot derīgu izglītojamā apliecību un 

Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte"; 

4.3.3. Iegādāties var 2.-12. klases izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, kuru 

aprūpē ir trīs un vairāk bērni, kuri iegūst izglītību vispārējās pamatizglītības 

vai vispārējās vidējās izglītības (tostarp profesionālās) iestādēs Liepājas 

pilsētā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam; 

4.3.4. Iegādājama mācību gada laikā; 

4.3.5. Derīga tikai kopā ar derīgu izglītojamā apliecību katru dienu vienu 

kalendāro mēnesi (no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam); 

4.3.6. Paraugs: 

 

4.4. Abonementa biļete mēnesim ar 100% atvieglojumiem (biļetes sērija PB): 
4.4.1. Braukšanas maksa 30,00 euro, atlaide 100%, iegādes cena 0,00 euro; 

4.4.2. Saņemt var politiski represētas personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri, 

uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas 

apliecību: 

4.4.2.1. Derīga tikai kopā ar politiski represētās personas apliecību un 

personas apliecinošu dokumentu no biļetē izspiestā datuma līdz 

nākamā mēneša iepriekšējam datumam. Ja kalendārā mēnesī 

attiecīgā datuma nav - līdz mēneša pēdējam datumam; 

4.4.2.2. Iegādājama iepriekšpārdošanā Aģentūras kasē; 

4.4.3. Abonementa biļeti var saņemt personas ar III invaliditātes grupu, kuras 

apmeklē Valsts nodrošināto invalīdu profesionālās rehabilitācijas un 

sociālās rehabilitācijas nodarbības dienas centrus: 

4.4.3.1. Abonementa biļeti var saņemt Latvijas Nedzirdīgo savienības 

Liepājas reģionālajā biedrībā, 1905. gada ielā 35 un Liepājas 

neredzīgo biedrībā, Ganību ielā 197/205, uzrādot invaliditāti 

apliecinošu dokumentu; 

4.4.3.2. Abonementa biļete kopā ar personu apliecinošu dokumentu derīga 

katru dienu no biļetē izspiestā datuma līdz nākošā mēneša 

iepriekšējam datumam. Ja kalendārā mēnesī attiecīgā datuma nav 

- līdz mēneša pēdējam datumam; 
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4.4.4. Paraugs:  

 
4.5. Abonementa biļete mēnesim ar 100% atvieglojumiem skolēniem un studentiem (sērija 

BV): 
4.5.1. Braukšanas maksa 30,00 euro, atlaide 100%, iegādes cena 0,00 euro; 

4.5.2. Derīga tikai kopā ar derīgu izglītojamā apliecību katru dienu vienu 

kalendāro mēnesi (no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam); 

4.5.3. Abonementa biļeti var saņemt: 
4.5.3.1. izglītības iestādē mācību gada laikā izglītojamie ar funkcionāliem 

traucējumiem (izņemot personas ar I vai II invaliditātes grupu un 

personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti), uzrādot derīgu 

izglītības iestādes izdotu izglītojamā apliecību; 

4.5.3.2. izglītojamā izglītības iestādē vai Aģentūras kasē Liepājas izglītības 

iestāžu 1.klašu izglītojamie (pirmklasnieki) mācību gada laikā; 

4.5.3.3. Aģentūras kasē mācību gada laikā Liepājas vispārējās izglītības 

iestādēs klātienē izglītojamie un profesionālās vidējās izglītības 

iestāžu dienas nodaļu audzēkņi no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai 

vairāk bērni (arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet 

turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas 

maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 24 gada vecumam) 

un kuriem nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam; 

4.5.3.4. Aģentūras kasē mācību gada laikā Liepājas vispārējās izglītības 

iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās vidējās izglītības 

iestāžu dienas nodaļu audzēkņi un augstāko izglītības iestāžu 

dienas nodaļu studenti no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas 

ģimenes statuss; 

4.5.3.5. Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz 24 gadu 

vecumam, ja viņi nepārtraukti klātienē turpina iegūt pamatizglītību, 

vidējo izglītību, vidējo profesionālo izglītību vai augstāko izglītību 

un sekmīgi apgūst mācību procesu, un par kuriem lēmums par 

ārpusģimenes aprūpi pieņemts Liepājas pilsētas bāriņtiesā, vai 

kuri ir deklarējuši dzīvesvietu Liepājas pilsētā, vai mācās/studē 

Liepājas pilsētas izglītības iestādēs: 

4.5.3.5.1. Liepājas pilsētas izglītības iestāžu 1.-12.klašu 

klātienē izglītojamie, uzrādot derīgu "Apliecību 

sociālo garantiju nodrošināšanai”, abonementa 

biļeti var saņemt izglītības iestādē vai Aģentūras 

kasē; 

4.5.3.5.2. citu pilsētu 1.-12.klašu, profesionālās vidējās 

izglītības iestāžu vai dienas nodaļā izglītojamie un 



10 

 

augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošie, 

uzrādot derīgu "Apliecību sociālo garantiju 

nodrošināšanai", abonementa biļeti var saņemt 

Aģentūras kasē.  

4.5.5. Paraugs: 

  

4.6. Abonementa biļete ceturksnim ar 100% atvieglojumiem (biļetes sērija PC): 
4.6.1. Braukšanas maksa 75,00 euro, atlaide 100%, iegādes cena 0,00 euro; 

4.6.2. Derīga 3 mēnešus no biļetē norādītā datuma līdz, skaitot 3 mēnešus uz 

priekšu, trešā mēneša iepriekšējam datumam. Ja kalendāra mēnesī 

attiecīgā datuma nav  - līdz mēneša pēdējam datumam; 

4.6.3. Saņemt var Aģentūras kasē: 

4.6.3.1. Personas, kuras sasniegušas 80 gadu vecumu, uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu; 

4.6.3.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā 

cietušās personas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un 

Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā 

cietušās personas apliecību; 

4.6.5. Paraugs: 

 

 


