
Informācija vecākiem par SIA “Galss Buss” bezkontakta braukšanas  

kartes iegādi un izmantošanu  

no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.maijam (PAPILDINĀTS) 

 
No 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.maijam Salaspils novadā deklarētiem skolēniem ir 

iespēja iegādāties SIA “Galss Buss” braukšanas kartes braucieniem pa Salaspili un uz Saulkalni, lai 

darba dienās nokļūtu no mājām uz skolu un atpakaļ.  

Vēršam Jūsu uzmanību no pieturvietas ”Silava” uz skolu var nokļūt: plkst. 7:10 ar SIA “Galss 

Buss” autobusu un plkst. 7:39 ar AS “Nordeka” autobusu. 

Ņemot vērā izmaiņas autobusu kustību grafikā, skolēni, kuri izmantos sabiedrisko transportu 

plkst.7:39 no pieturvietas Silava uz skolu, aicinām iegādāties AS “Nordeka braukšanas kartiņu. 

 

Bezmaksas braukšanas kartes var iegūt skolēni, kuri dzīvo Salaspils novada teritorijā, 

pamatojoties uz deklarēto dzīvesvietu. Salaspils novada dome vienam skolēnam apmaksās ne vairāk 

kā 88 braucienus mēnesī. Ja skolēns būs veicis vairāk kā 88 braucienus mēnesī, vecāka pienākums 

ir apmaksāt visus braucienus, kas veikti vairāk kā 88 reizes. Šajā gadījumā Salaspils novada dome 

vecākam nosūtīs rēķinu un vecākam ir pienākums šo rēķinu apmaksāt.  

Lai skolēns saņemtu jaunu vai turpinātu izmantot septembrī izsniegto SIA “Galss Buss” 

bezkontakta braukšanas karti, vecākam/likumiskajam pārstāvim ar skolu ir jānoslēdz vienošanās un 

jāiemaksā līdzmaksājums līdz 2021.gada 15.oktobrim 4,20 EUR par I. semestri un līdz 10.janvārim 

7,00 EUR par II. semestri (ja līdzmaksājums ir veikts līdz mācību gada beigām, janvārī 

līdzmaksājums nav jāveic, automātiski tiks aktivizēta kartiņa). 

Aicinām līdzmaksājumu veikt uz norēķinu kontu: 

Salaspils novada dome 

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169 

PVN reģ. Nr. LV 90000024008 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008 

AS SEB BANKA 

Kods UNLALV2X 

Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7 

Maksājuma uzdevumā norādiet: līdzmaksājums par braukšanas kartiņu un skolēna vārdu, uzvārdu, skolu. 

Septembrī izsniegtā SIA “Galss Buss” bezkontakta braukšanas karte ir aktīva. 

   

Ja līdzmaksājums netiks veikts līdz norādītam termiņam, karte tiks anulēta un kartes 

izdevumi netiks atmaksāti. Atkārtoti varēs iegādāties jaunu bezkontakta braukšanas karti 

vispārējā kārtībā. 

Bezkontakta braukšanas karte tiek izsniegta bezmaksas vienreiz. Ja karte nozaudēta vai bojāta, 

vecāks sedz kartes izdevumus 3.00 EUR apmērā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 

Bezkontakta braukšanas kartes izsniedz skolas atbildīgā persona.  

 

Aicinām iepazīties ar jauno SIA “Galss Buss” autobusa kursēšanas grafiku: 

http://www.galssbuss.lv/pages/info_detail.php?l=lv&id_section=3&id_route=1&id_station=2 

http://www.galssbuss.lv/pages/info_detail.php?l=lv&id_section=3&id_route=1&id_station=2

