Ventspils autoostas jaunumi

Šajā vasarā autoosta ir klusāka, pasažieru nedaudz mazāk, taču autoosta
strādā, un pakalpojumu klāsts tajā nav mazinājies, tieši otrādi – autoostai ir
arī daži jaunumi.
No 17.jūlija Ventspils autoosta ir galapunkts jaunam sabiedriskā transporta maršrutam
“ Viļņa – Ventspils”, ko apkalpo pasažieru pārvadātājs no Lietuvas. Minētajā maršrutā
nav iespējams pārvietoties Latvijas robežās, taču aizceļot uz kaimiņzemi varētu būt
gana ērti.
Ceļš no Viļņas līdz Ventspilij aizņem 7 stundas 40 minūtes, un maršrutā iekļautas
pieturas Ukmerģē, Paņevežos, Šauļos, Mažeiķos un Liepājā. Pilnas biļetes cena 28 eiro,
un biļetes iespējams iegādāties Ventspils autoostas kasē. Pārvadātājs piedāvā arī
dažādas atlaides, piemēram, bērniem līdz 12 gadiem (ieskaitot) ir 50% atlaide;
jauniešiem un studentiem no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kā arī pensionāriem
vecākiem par 60 gadiem, invalīdiem un grupām no 6 cilvēkiem – tiek piemērota atlaide
10 % apmērā no pilnas biļetes cenas.
Katram pasažierim ir tiesības bez maksas pārvadāt vienu rokas bagāžas vienību un 2

bagāžas vienības (līdz 50kg kopsvarā) autobusa bagāžas nodalījumā. Par katru nākamo
bagāžas vienības jāmaksā 6 eiro.
Autobuss kursē piektdienās, sestdienās un svētdienā. Reiss no Viļņas - plkst. 7:00
(ienāk Ventspilī plkst. 14:50). Reiss no Ventspils - plkst. 15:50 (iebrauc Viļņā plkst.
23:40).
Informējam, ka uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai valstī, Ventspils autoostas
uzgaidāmajā zālē, rūpējoties par mazo pasažieru ērtībām, atkal novietots bērnu rotaļu
stūrītis. Atgādinām, ka autoostā ir iespējams arī dezinﬁcēt rokas, un pirms un pēc
rotaļāšanās to obligāti vajadzētu izdarīt. Tāpat aicinām autoostas apmeklētājus būt
atbildīgiem un iespēju robežās ievērot 2 metru distanci.
Ieklausoties iedzīvotāju vēlmēs, esam parūpējušies arī par to, lai samazinātu trokšņu
līmeni, un informācija par reisiem tagad skan klusāk nekā iepriekš. Tā kā nav
iespējams paziņojumus atcelt pavisam, ļoti ceram, ka tagad tie tuvākās apkārtnes
iedzīvotājus traucēs mazāk.
Atgādinām, ka šobrīd Ventspils autoosta strādā no plkst.6:00 līdz plkst.18:30.
Pārtraukumi biļešu kases darba laikā no plkst.8:30 līdz 8:45; 13:00 līdz 13:30 un 15:45
līdz 16:00.
Ventspils autoosta ir oﬁciāli reģistrēta autoosta, kam 2020.gadā piešķirta 2.kategorija.
Tajā tiek nodrošināti visi obligātie, kā arī papildus pakalpojumi.

