
6. Pasažieru kategorijas, kurām ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus  

 

6.1. Bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamatizglītības 

apguvi (turpmāk – pirmsskolas vecuma bērni), ir tiesības braukt vilcienā bez maksas, 

uzrādot biļešu kasē vai pie konduktora kontroliera saņemtu bezmaksas biļeti (biļeti ar 

nulles euro vērtību), kurā ir norādīts bērna dzimšanas gads. Pirmsskolas vecuma bērniem 

ir tiesības braukt vilcienā tikai pieaugušas personas pavadībā.   

 

6.2. Braukt bez maksas vilcienā, uzrādot atbilstošu apliecību kopā ar biļešu kasē vai pie 

konduktora kontroliera saņemtu bezmaksas biļeti (biļeti ar nulles euro vērtību), kurā ir norādīti 

apliecības numura pēdējie četri cipari, ir tiesības šādām pasažieru kategorijām: 

6.2.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas 

audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu 

vecuma sasniegšanai; 

6.2.2. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un personai, kura pavada personu 

līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; 

6.2.3. personām ar I grupas invaliditāti un personai, kura pavada personu ar I grupas 

invaliditāti; 

6.2.4. personām ar II grupas invaliditāti; 

6.2.5. politiski represētām personām; 

6.2.6. nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. 

 

6.3. Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategorija “daudzbērnu ģimenes locekļi” 

braukšanai vilcienos var saņemt šādus braukšanas maksas atvieglojumus: 

6.3.1. uzrādot ID karti vai pasi kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes 

karte”: 

6.3.1.1. 50% atlaidi biļetēm vienam braucienam; 

6.3.1.2. 40% atlaidi dienu vai abonementa biļetēm; 

6.3.2. skolēni un studenti (līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), uzrādot ID karti, pasi, 

skolēna vai studenta apliecību kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ 

Ģimenes karte” – 90% atlaidi biļetēm vienam braucienam; 

6.3.3. visi daudzbērnu ģimenes locekļi, uzrādot 6.3.1. vai 6.3.2. punktā minētos 

dokumentus, 4. maijā, 11. un 18. novembrī – 100% atlaidi biļetēm vienam 

braucienam.  

 

6.4. Daudzbērnu ģimenes loceklim braukšanas tiesības vilcienā apliecina biļešu kasē vai 

vilcienā iegādāta biļete kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” 

un personu apliecinošu dokumentu (ID karti vai pasi), bet skolēniem un studentiem – 

biļete kopā ar “3+ Ģimenes karti” un ID karti, pasi, skolēna vai studenta apliecību. 


