Jaunumi
Par izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā
1.jūnijā laika posmā no plkst.11.15 līdz plkst.
12.00, Bērnu svētku gājiena laikā, būs
izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā.
Maršrutu autobusi no centra virzienā uz
Inženieru ielu kursēs pa Jūras un Vasarnīcu
ielu, un nebūs iespējams apkalpot pieturas
„Mego” un „Bērnu pilsētiņa”. Atpakaļ uz centru
autobuss kursēs pa Saules, Pāvila un Kuldīgas
ielu, tādējādi nebūs iespējams apkalpot
pieturas „Vakara vidusskola” un „Dzintarjūra”.
Maršrutā Nr.1 autobuss no centra virzienā uz
Tārgali kursēs pa Jūras un Aleksandra ielu.
Maršrutā Nr.4 autobuss no centra virzienā uz
„Selgu” kursēs pa Jūras un Aleksandra ielu, pēc
tam pa Lielo prospektu līdz Kuldīgas ielai un
pēc tam tālāk pa maršrutu.
Sākot no 1.jūnija, maršrutos Nr.10 un Nr.20
būs papildus reisi, kas atvieglos iedzīvotāju
nokļūšanu līdz pludmalei. Maršruts Nr. 20 tiek
pagarināts līdz Dienvidu molam. Sīkāka
informācija par autobusu kustības laikiem
papildus tiks izvietota autobusu pieturās, kā arī
to var uzzināt, zvanot Pārvadājumu daļai pa
tālruni 63622422.
Novēlam visiem patīkamus braucienus!

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” turpina
plānveida autobusu parka atjaunošanu
2013.gada 1.jūnijā plkst.11:00 stāvlaukumā pie
Bērnu pilsētiņas pašvaldības SIA „Ventspils
reiss” nodos pasažieru rīcībā 3 jaunus
autobusus.
Turpinot plānveida autobusu parka
atjaunošanu, uzņēmums iegādājies 3 jaunus
MERCEDES BENZ autobusus: 1 mazas un 1
lielas ietilpības pilsētas autobusu un 1 mazas
ietilpības tālsatiksmes autobusu.
Patīkamas sajūtas, protams, raisa jebkurš
jaunums, tomēr īpašs ir prieks par lielo pilsētas
autobusu, kas, tāpat kā 2012. gadā iegādātais,
ir zemās grīdas autobuss, un aprīkots tā, lai
atvieglotu pārvietošanās iespējas cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu
ratiņiem.
Pirmoreiz eksperimentālā kārtā mazas ietilpības
zemās grīdas autobuss pilsētas maršrutos sāka
kursēt 2010.gadā, un pašlaik pilsētas maršrutos
kursē 13 šādi autobusi. Kā liecina pasažieru
atsauksmes, pakalpojums ir pieprasīts. Tā kā
uzņēmuma rīcībā vēl nav tik daudz zemās
grīdas autobusu, lai varētu apkalpot visus
reisus un maršrutus, pašlaik tie vispirms
norīkoti tajos maršrutos, kuros pasažieriem
iespējams izmantot visas braukšanas maksas
atlaides un mēnešbiļetes.
Pirmoreiz pašvaldība SIA „Ventspils reiss”
autobusu parka atjaunošana notika 2000. gadā,
kad pilnībā visi transporta līdzekļi tika nomainīti
uz jauniem, komfortabliem „Mercedes - Benz ”
autobusiem. Daļēja autobusu parka
atjaunošana notika 2005.gadā un pēc neliela
pārtraukuma tika atsākta 2009.

