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Apliecība N.124, izsniegta Jānim Hintenbergam Ventspils vidusskolas 1.a klases skolniekam  
vienreizējam braucienam par pazeminātu cenu starp Ugāles un Ventspils stacijām 

Biļete Nr.14448 par tiesībām pārbraukt 
Ventas upi 1912.g.16.oktobrī, 
vērtība 1 kapeika, 
mūsdienu ekvivalents - 10 santīmi

Ar PSRS Autotransporta un ceļu satiksmes ministrijas pavēli Nr.489 
1954. gada 6. jūlijā apstiprinātie transporta biļešu paraugi

1954. gada paraugi braucieniem pilsētas maršruta autobusos

1954. gada  biļešu paraugi pilsētas un piepilsētas taksometru maršrutiem

1954. gada paraugi skolēnu mēnešbiļetēm

Dzelzceļa biļete 35537 Austr.apgabals Pope - Ventspils, 3.klase, 18.km, 
cena 0,45 RM (reihsmarkas), kompostrēta 1942.gada 4.septembrī Autobusu satiksmes saraksts Kuldīga – Ventspils

Liepāja-Ventspils, 1930.g.

Biļete  ir dokuments, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot 
sabiedrisko transportu. Visos laikos pārvadātāji bargi  vērsušies 
pret „zaķiem” un centušies izdomāt dažādas metodes, lai 
nodrošinātu sev nepieciešamo peļņu.
  Īsti nav zināms, kā ar šo problēmu tikuši galā ventiņi, bet Rīgā 
19.gs.beigās tramvajā galvenais esot bijis nevis vadītājs, bet pie 
ieejas sēdošais konduktors, kurš ne vien pārdeva biļetes, bet arī 
zvanīja zvanu, kad tramvajam bija jāsāk braukt. Ja kontrole 
tramvajā atklāja bezbiļetnieku, krāpniekam bija jāmaksā divkārt, 
bet konduktoru atlaida no darba. Biļete pēc brauciena pasažierim 
bija jāsaplēš. (Pa Rīgu - ar auzu motoru. Laura Dzērve, Zita 
Pētersone, speciāli Dienai. 2002. gada 7. marts)
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Stāsta Valija Kontante(Āboliņa)
Valija Kontante strādājusi ATU – 6 no 1959.gada līdz 1992.gadam. 
Vispirms par konduktori pilsētas maršrutos, pēc tam Plānu daļā 
rēķinājusi algas un bijusi arī ekonomiste. Kad strādājusi par 
konduktori – saukta par dusmīgo, jo bijusi stingra.
Braucot pilsētas maršrutos, pasažieru kontingents bijis diezgan 
nemainīgs, tāpēc laika gaitā konduktors iepazīst pastāvīgos 
braucējus. Autobusi sāka kursēt ap 6:00 no rīta un beidza ap 
pusnakti. Darbs bija organizēts divās maiņās. Arī bezbiļetnieki 
mēdza būt – īpaši Pārventā, kur bija daudz čigānu – viņi vienmēr 
gribējuši tikt lētāk cauri. Biļete pilsētā maksāja 40 kapeikas, 
Tārgale – 1.20 rubļi, bet līdz „Mičurinam” (tagad - Vārpas iela)- 60 
kapeikas.
Valijas kundze atceras, ka bijis tāds kontrolieris Jansons. Viņš 
dzīvojis Zvaigžņu ielā. Esot bijis varen acīgs un viltīgs, mēdzis 
slēpties gan krūmos, gan grāvī. Lai kontrole būtu vēl efektīvāka, 
viņu vadājuši pat ar auto.

Raksts laikrakstā "Brīvā Venta"1955. gada 9. aprīlī

Konduktores autoostā, 20. gadsimts, 60. gadi 

Autostacijas dežurantes V. Spaskas informācija pasažieriem, 
publicēta laikrakstā "Padomju Venta" 1965.gada 30.decembrī

Ventspils pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas 1973.gada 25.oktobra lēmums "Par 
talonu apmaksas sistēmas ieviešanu Ventspils pasažieru autotransportā" - lēmuma noteikti pasākumi 
pasažieru informēšanai par jaunās kārtības ieviešanu no 1973.gada 25.decembra. jaunā apmaksas 
sistēma ieviesta nolūkā paaugstināt braukšanas drošību, atslogojot autobusu vadītājus no pienākuma 
pārdot braukšanas biļeti, kā arī panākot lielāku kontroli par �nanšu apriti braucienu apmaksā

6. autotransporta uzņēmuma autobusu biļetes 20.gs. 80-os gados

Raksts laikrakstā "Padomju Venta" 1981.gada 29.martā

Pašvaldības sabiedrības "Ventspils reiss" 2003.gada un 2005.gada mēnešbiļetes skolēniem

Pašvaldības sabiedrības "Ventspils reiss" autobusu biļetes


