Saņemts lēmums par Ventspils autoostas
reģistrāciju

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pēc pašvaldības SIA “Ventspils reiss”
iesnieguma un, pamatojoties uz uz klātienē veikto autoostas pārbaudi, ir
pieņēmusi lēmumu par autoostas reģistrāciju, piešķirot Ventspils autoostai
nosaukumu “Ventspils autoosta”.
Iespējams, ka lasītājiem šī ziņa rada neizpratni, jo kāda gan reģistrācija un nosaukuma
pieškiršana, ja Ventspils autoostas pastāv un darbojas jau kopš pagājuša gadsimta
60.gadiem! Tāpēc atgādināsim, ka apmēram pirms pusotra gada pasažierus un
pārvadātājus satrauca ziņa, ka tiek gatavotas izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas
reglamentē autoostu darbību Latvijā. Toreiz Ventspils autoostas pastāvēšana bija
nopietni apdraudēta. Tāpēc pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, kas apsaimnieko
Ventspils autoostu, Ventspils pilsētas Dom un citas ieintersētās puses, piemēram,
Ventspils novada pašvaldība, aktīvi iesaistījās šo dokumentu izstrādē, lai panāktu, ka
jaunajos noteikumos iekļautās normas kalpotu pasažieru un klientu apkalpošanas
līmeņa paaugstināšanai nevis otrādi.
Autoostu notiekumi stājās spēkā pērnā gada oktobrī un saskaņā ar tiem, lai autoosta

varētu darboties, ir jāveic tās pārreģistrācija.
Ventspils autoostas atbilstība reģistrācijas prasībām tika noteikta, pamatojoties uz
iesniegtajiem dokumentiem un apsekojot autoostu klātienē, un tās laikā tika
konstatēts, ka Ventspils autoostā tiek nodrošināti visi obligāti sniedzamie pakalpojumi:
iespēja pasažieriem izmantot iekāpšanas/izkāpšanas platformas;
informācijas sniegšana par sabiedriskā transporta pakalpojumiem;
braukšanas biļešu tirdzniecība;
iespēja izmantot tualeti un vietu bērna aprūpei;
iespēja izmantot ar sēdvietām aprīkotu apsildāmu uzgaidāmo telpu;
iespēja uzglabāt bāgāžu.
Bez tam, papildus obligātajiem pakalpojumiem, ir pieejami vēl citi pakalpojumi, kā
sabiedriskā ēdināšana un dažādi tirdzniecības pakalpojumi, frizētava un foto darbnīca,
bērnu stūrītis, publiski pieejams grāmatu un žurnālu plaukts, kā arī klavieres.
Autoostas reģistrācija ir beztermiņa, bet iespējamais mainīgais lielums ir tai piešķirtā
kategorija (1. – visaugstākā; 4. – viszemākā). Kategorija tiek pārskatīta reizi gadā. To
pieškir, pamatojoties uz apkalpoto reisu un pasažieru skaitu gadā, kā arī ievērojot to,
kādi obligātie pakalpojumi tiek nodrošināti.
Ventspils autoostai šogad ir pieškirta 2.kategorija, ko var saņemt republikas nozīmes
pilsētas, kas nodrošina visus šai kategorijai noteiktos obligātos pakalpojumus. Ventspils
autoosta nevarēja pretendēt uz 1. kategoriju, jo kategorijas piešķiršanā primārais
kritērijs ir plānotais reisu skaits gadā (1.kategorijai tas ir 50 000 reisu gadā; Ventspilī
apkalpo vidēji 10 445 reisus).
Finanšu ziņā nekādu atsķirību starp minētajām kategorijām nav.

