Starppilsētu autobusos iespējams iekāpt un
izkāpt arī Pārventā

Nereti starppilsētu maršrutu pasažieri jautā, vai starppilsētu autobusos, kas
dodas Rīgas virzienā, iespējams iekāpt tikai Ventspils autoostā, vai arī to var
izdarīt citās pieturās Ventspils pilsētas robežās.
Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, konkrēti Ministru kabineta noteikumiem
nr.634 Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā,
sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek organizēti, izvēloties pēc iespējas taisnāko
ceļu starp pieturām (pasažieru apmaiņas vietām), kā arī starp maršruta sākuma un
beigu punktiem. Šajos noteikumos arī noteikts, ka starppilsētu autobusu maršrutā
pārvadātājam jānodrošina pasažieru iekāpšanu autobusā un izkāpšanu no tā autoostā,
taču, rūpējoties par pasažieru ērtībām, “Ventspils reiss” jau pirms daudziem gadiem,
pamatojoties uz pasažieru priekšlikumiem un saskaņojot ar pasūtītāju – Valsts SIA
“Autotransporta direkcija” , nodrošina pasažieru uzņemšanu un izlaišanu arī ārpus
autoostas.
1.Vai starppilsētu autobusi, izbraucot no Ventspils, uzņem pasažierus arī
Pārventā?

Jā, uzņem. Agrajos rīta reisos, kas atiet no Ventspils autoostas līdz plkst.7.10, tiek
apkalpotas pieturas “Viesnīca Vilnis” un “Siguldas iela” (pie krustojuma ar Rindas ielu).
Autobusi, kas no Ventspils autoostas atiet pēc plkst.7.10, Pārventā apkalpo pieturu
“Kurzemes iela”.
Atgādinām, ka, gaidot autobusu šajās pieturās, nepieciešams pacelt roku, tā izrādot
nepārprotamu vēlmi iekāpt autobusā.
2.Vai starppilsētu autobusi, iebraucot Ventspilī no Rīgas puses, izlaiž
pasažierus arī Pārventā?
Jā, Pārventā iespējams izkāpt reisos, kuri pienāk Ventspils autoostā plkst.21.55, 22.02,
23.20. Pasažierus izlaišana notiek 4 pieturās: “Tārgales iela”(pie Siguldas ielas),
“Embūtes iela”, “Viesnīca Vilnis” un “Kustes dambis”.
Savukārt pārējā laikā Pārventas pusē iespējams izkāpt 2 pieturās: pie degvielas
uzpildes stacijas “Viada” Kurzemes ielā un pieturā “Kustes dārzs”.
Pasažieru ērtībām Ventas upes kreisajā krastā (pilsētas pusē) iespējams izkāpt ne tikai
galapunktā – Ventspils autoostā, bet arī pieturā “Lāčplēša iela”.
Tā kā pasažieru izlaišana šajās pieturās notiek pēc pieprasījuma, autobusa vadītājs
savlaicīgi jābrīdina par nepieciešamību izkāpt.
3.Vai mainās biļete cena, ja autobusā iekāpj/ izkāpj Pārventā?
Nē, biļetes cena nemainās. Tā ir tāda pati kā tad, ja iekāpšana/ izkāpšana notiek
Ventspils autoostā.

