Kas jāzina par bagāžas pārvadāšanu autobusā

Vasaras sezona parasti ir laiks, kuru izmantojam, lai ceļotu. Nereti tas tiek
darīts arī ar sabiedrisko transportu, un, dodoties garākā ceļā, parasti līdzi
ņemta arī bagāža. Lai, pārvadājot bagāžu, nerasto pārpratumi, der atcerēties
dažus vienkāršus nosacījumus.
Bagāža pārvadāšanas noteikumi ir iekļauti Ministru kabineta noteikumos Nr.599.
Saskaņā ar tiem, pasažierim ir tiesības pārvadāt autobusā gan neliela izmēra rokas
bagāžu, gan lielāka izmēra bagāžu, ko paredzēts ievietot bagāžas nodalījumā.
Autobusa salonā bez papildus samaksas drīkst pārvadāt bagāžu, kas ir viegli
pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz
40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg. Šādu bagāžu nedrīkst novietot pasažieriem
paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem, piemēram, ejā starp
sēdvietām. To novieto bagāžas plauktā, ja tāds ir, vai arī zem sēdekļa.
Bagāžu, kuras izmēri un svars pārsniedz iepriekš minētos, par maksu pārvadā
autobusa bagāžas nodalījumā. Sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtītājs Latvijā ir
noteicis vienotu maksu par bagāžas pārvadāšanu, un tā ir 20% no pilnas biļetes cenas.

Bagāžas biļetēm netiek piemērotas braukšanas maksas atlaides, tāpēc tās jāiegādājas
arī tiem pasažieriem, kam ir tiesības izmantot valsts noteiktās braukšanas maksas
atlaides.
Bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti riteņkrēslus,
kā arī bagāžu, kurai viens no bagāžas izmēriem pārsniedz noteiktos rokas bagāžas
izmērus (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, ragaviņas).
Jāatceras, ka bagāžas biļetes nevar iegādāties iepriekšpārdošanā – tas jādara pie
autobusa vadītāja, kura pienākumos ietilpst bagāžas ievietošana tai paredzētajā
nodalījumā, kā arī tās izsniegšana. Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību
pasažierim tiek izsniegta bagāžas biļete un “Ventspils reisa” autobusos arī bagāžas
identiﬁkācijas numurs, kas jāuzrāda, bagāžu saņemot.
Par bagāžu, kura pārvadājuma laikā atrodas kopā ar pasažieri sabiedriskā
transportlīdzekļa salonā, atbild pasažieris, bet par bagāžas nodalījumā novietotās
bagāžas saglabāšanu pārvadājuma laikā atbild pārvadātājs. Pasažieris nodrošina, lai
bagāža būtu pārvadāšanai un saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Autobusā aizliegts
pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai
sabiedriskajam transportlīdzeklim.
Atgādinām, ka par lietām, kuras aizmirstas “Ventspils reisa” autobusos, var
interesēties pa tālruni 63622422 (darba laikā) vai 26018617 (ārpus darba laika).

