Komandantstunda neietekmēs autobusu kustību

Lai arī visā valstī noteikta komandantstunda, valdība lēmusi, ka tās laikā
sabiedriskais transports drīkstēs kursēt bez ierobežojumiem, līdz ar to
pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkalpotajos autobusu maršrutos izmaiņas
nav gaidāmas.
Saskaņā ar valdības lēmumu komandantstunda, kuras laikā iedzīvotāji nedrīkstēs
atstāt savu mājvietu, noteikta laikā no plkst.22.00 līdz plkst. 5.00, un šis ierobežojums
būs spēkā no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 4. janvārim un no 2021. gada
8. janvāra līdz 2021. gada 10. janvārim.
Lai nodrošinātu iedzīvotāju nokļūšanu uz darbu vai dienesta vietu un atpakaļ,
sabiedriskā transporta jomā šajā periodā jauni ierobežojumi nav noteikti. Tomēr
pasažieriem jāievēro, ka, atrodoties ārpus savām mājvietām,
komandantstundas laikā līdzi jābūt apliecinājumam par dzīvesvietas
atstāšanas iemeslu. To iespējams aizpildīt Valsts Policijas mājaslapā. Sīkāku
informāciju par apliecinājumu, kā arī tā veidlapu var atrast ŠEIT.
Tāpat pasažieriem jāievēro, ka saskaņā ar valdības lēmumu, gadījumos, ja persona

atrodas ārpus savas dzīvesvietas bez pamatota iemesla un nevar uzrādīt apliecinājumu
par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu, Valsts policija un pašvaldības policija būs tiesīga
sodīt. Spēkā vēl aizvien ir arī iepriekš noteiktie ierobežojumi, ka, pārvietojoties
sabiedriskajā transportā, brauciena laikā jālieto sejas aizsargmaska un ka autobusa
salonā vienlaikus var atrasties tikai 50% no kopējā atļautā pasažieru skaita autobusā.
Atgādinām, ka Ventspils pilsētas sabiedriskais transports 31. decembrī un 2. janvārī
kursēs kā sestdienā, bet 1.un 3. janvārī – kā svētdienā. Informācija par izmaiņām
izvietota arī autobusu pieturās.
“Ventspils reiss” apkalpotajos starppilsētu maršrutos 31. decembrī atcelts reiss
plkst.16:25 no Ventspils uz Rīgu un plkst.20:20 no Rīgas uz Ventspili.
Ventspils novada maršrutos 1. janvārī kursēs autobuss maršrutā “Ventspils – Blāzma –
Stikli”. Pārējos maršrutos autobusi, kā jau svētku dienā, nekursēs. Sestdienā, 2.
janvārī, un svētdienā, 3. janvārī, autobusi kursēs atbilstoši kustības sarakstam.
Aicinām pasažierus atcerēties par roku dezinfekciju un izmantot autobusos pieejamos
roku dezinfekcijas līdzekļus, iespēju robežās ievērot sociālo distancēšanos un rūpīgi
izvērtēt katra brauciena nepieciešamību.
Lai mums visiem mierīgi svētki un veselīgs Jaunais 2021. gads!

