
Informācija vecākiem par skolēniem bezkontakta braukšanas karti izmantošanu braucieniem 

AS "Nordeka" autobusos Salaspils pagasta teritorijā 

 

Saskaņā ar VSIA “Autotransporta direkcija” noslēgto līgumu vairākos maršrutos Salaspils 

pagasta teritorijā, ko līdz šim apkalpoja SIA “Galss buss”, kopš 1. augusta pakalpojumus sniedz AS 

“Nordeka”. AS "Nordeka" nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus šajos maršutos:  

• Nr.5530 “Rīga-TEC2-Saurieši-Jauncekule”; 

• Nr.5835 “Salaspils-Daugavas muzejs-TEC2-Saulkalne”; 

• Nr.5836 “Rīga-Saurieši-Salaspils”; 

• Nr.6317 “Rīga-Salaspils”; 

• Nr.6835 “Rīga-Upeselejas-Saurieši-Jauncekule-Cekule”. 

 

Skolēniem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils pagasta teritorijā (TEC2, Saurieši, 

Jauncekule, Daugavas muzejs un citās apdzīvotās vietās šajos maršutos) un nepieciešams izmantot 

AS "Nordeka" sabiedrisko transportu nokļūšanai uz skolu un/vai atpakaļ, var iegūt bezkontakta 

braukšanas karti periodam 2021.gada septembris – 2022.gada 31.maijs.  

Lai skolēns saņemtu bezkontakta braukšanas karti AS "Nordeka" autobusos, 

vecākam/likumiskajam pārstāvim jāinformē klases audzinātāja par kartes nepieciešamību. Skola ar 

vecāku/likumisko pārstāvi slēdz vienošanās par kārtību, kādā tiek izsniegtas un izmantotas bezkontakta 

braukšanas kartes AS “Nordeka” autobusos Salaspils novada teritorijā. Bezkontakta braukšanas kartes 

izsniedz skolas atbildīgā persona. 

AS "Nordeka" bezkontakta braukšanas kartes darbojas starp minēto maršrutu pieturām: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Bezkontakta braukšanas karte tiek izsniegta vienreiz. Ja 

karte nozaudēta vai bojāta, vecāks sedz kartes izdevumus EUR apmērā, neatkarīgi no deklarētās 

dzīvesvietas. 

Pārejas posmā līdz 2021.gada 24. septembrim skolēni varēs izmantot apmaksātus 

braucienus AS "Nordeka" autobusos, uzrādot skolēna apliecību un saņemot bezmaksas biļeti pie 

autobusa šofera.  

AS "Nordeka" bezkontakta braukšanas kartes nedarbojas SIA “Galss buss” vai citu 

sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja autobusos. 

 

Pieturas kods Pieturas nosaukums 

152 Granīta iela 

334 Fizikas institūts 

1071 Jauncekule 

1742 Z/A ciemats (Miera iela) 

4771 Saurieši 

7814 Z/A ciemats (Briežu iela) 

7861 Sauriešu ciems 

7873 Cekule 

7915 Salaspils skola 

8254 Dārziņi 

8856 Apakšstacija 

8859 Silava 

8929 Saulkalne 

9111 Salaspils stacija 

9159 Daugavas muzejs 


