Autoosta – vieta sabiedriskajam transportam un
taksometriem

Autoosta ir vieta, ar kuru sākas daudzu pilsētas viesu iepazīšanās ar
Ventspili. Tā ir savdabīga pilsētas vizītkarte, publiska vieta, kuras
pakalpojumus ikdienā izmanto daudzi, tāpēc būtiski zināt, kāpēc autoosta
vispār vajadzīga un kādi noteikumi jāievēro tās teritorijā.
Iespējams, ka ventspilnieki un pilsētas viesi nereti aizdomājas, kāpēc gan nevar savu
privāto auto novietot autoostas stāvlaukumā, kas atrodas ērtā vietā, ir plašs un pat
tad, kad Ventspilī notiek kāds liels pasākums, piemēram, Jūras svētki vai pilsētas
svētki, brīvu vietu tur atrast nav problēmu. Un tad rodas doma – kāpēc gan tur
nenovietot auto? Nereti arī novērots, ka privātās automašīnas, kuras atved potenciālos
pasažierus, iebraucot stāvlaukumā, ignorē aizlieguma zīmes, dažreiz izmanto pretējā
braukšanas virziena iebrauktuvi un brīvi pārvietojas pa stāvlaukumu.
Vai tā atļauts rīkoties?
Atbilde uz šo jautājumu ir viennozīmīga – nē! Autoostas teritorija, īpaši stāvlaukums, ir
vieta, kas paredzēta sabiedriskajam transportam, lai iebrauktu un uzņemtu vai izlaistu

pasažierus, kā arī taksometriem, kam tur ierīkota stāvvieta. Pārējam transportam
iebraukšana un stāvēšana autoostas teritorijā atļauta tikai ar speciālām atļaujām.
Grēko ne tikai transportlīdzekļu vadītāji, bet arī pasažieri un gājēji, kuri autoostas
teritorijā pārvietojas nevis pa ietvēm, bet, meklējot nosacīti taisnāko ceļu, šķērso
stāvlaukumu, lavierējot starp autobusiem un vieglajiem auto un apdraudot savu dzīvu.
Te vietā atgādinājums, ka pāri autoostas teritorijai neved gājēju pāreja un tā nav
paredzēta pastaigām.
Tāpēc aicinām atcerēties, ka autoostas stāvlaukums nav publiska auto
stāvvieta, tajā atļauts iebraukt tikai sabiedriskajam transportam,
taksometriem, kā arī uzrādot īpaši izsniegtas atļaujas.
Savukārt gājējiem jāizmanto tikai ietves, un autobusi jāgaida pie peroniem.
Visiem kopā jāatceras, ka autoostas teritorija ir vieta sabiedriskajam
transportam un taksometriem, tāpēc šiem transporta līdzekļiem tur vienmēr
būs priekšroka.
Jau iepriekš rakstīts, ka Ventspils autoostu apsaimnieko pašvaldības SIA “Ventspils
reiss”, un tajā tiek nodrošināti visi obligātie, kā arī vairāki papildus pakalpojumi. Gadā
vidēji tiek apkalpoti gandrīz 10 500 reisi.

