Par izmaiņām sabiedriskā transporta kustībā
svētku brīvdienās

Vēl mazliet – un klāt gada visgaidītākie svētki. 2014.gada nogale mūs lutina ar
daudzām brīvām dienām, tāpēc pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, rūpējoties par to, lai
brauciens sabiedriskajā transportā nesagādātu nepatīkamus mirkļus, informē Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās būs izmaiņas sabiedriskā transporta
kursēšanas graﬁkos gan pilsētas gan starppilsētu maršrutos.
Informācija par izmaiņām pilsētas autobusu maršrutos būs izvietota arī autobusu
pieturās.
Pašvaldības SIA „ Ventspils reiss“ saka paldies saviem uzticamajiem pasžieriem un vēl,
lai balts ceļš Ziemassvētku brīnumam, Jaunā gada cerībām un ikvienai dienai
2015.gadā!

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” informē, ka Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās
mainās autobusu kursēšanas graﬁki!

Pilsētas sabiedriskais transports kursēs šādi:
24.decembrī – pēc sestdienas kustības graﬁka;
25. un 26.decembrī – pēc svētdienas kustības graﬁka;
31.decembrī – pēc sestdienas kustības graﬁka;
1.janvārī – pēc svētdienas kustības graﬁka;
2.janvārī – pēc sestdienas kustības graﬁka.
Izmaiņas gaidāmas arī Tilta svētku laikā, 25.decembrī, kad satiksmei tiks slēgti Ventas
tilta abi apļi. Laikā no plkst.16.00 līdz 21.00 iespējama sabiedriskā transporta
kavēšanās.
2014.gada 01.janvārī autobusi kursēs pēc svētdienas kustības graﬁka ar
izmaiņām:
maršruts Nr.1 „Autoosta – Tārgale“ sāks kursēt plkst.10:20 (no Autoostas)
maršruts Nr.2 „Naftas piestātne – Saules iela“ sāks kursēt plkst.15:20 (no
centra)
maršruts Nr.3 „Virves iela – Siguldas iela“ sāks kursēt plkst.9:40 (no centra pie
Swedbankas)
maršruts Nr.3b “Virves iela – Meža kapi” nekursēs
maršrutā Nr.4 „Selga – Siguldas iela“ kursēs atsevišķi reisi no rīta: plkst.7:20
no Siguldas ielas, 7:55 no Selgas, 8:22 no Siguldas ielas līdz centram;
sākot no plkst.10:40 (pieturas no Selgas) maršruts Nr.4 kursēs pēc saraksta
maršruts Nr.4a “Centrs – Selga” sāks kursēt plkst.10:15 (no centra)
maršruts Nr.5 „Inženieru iela – Siguldas iela” nekursēs
maršruts Nr.6 „Ventamonjaks – Meža kapi – Saules iela” sāks kursēt
plkst.10:05 (no centra pie Swedbankas)
maršruts Nr.8 „Staldzene – Centrs” sāks kursēt plkst.10:40 (no centra pie
Swedbankas)
maršruts Nr.9 “Ventspils – Vārve” sāks kursēt plkst.10:40 (no Autoostas)
maršruts Nr.10 “Medņu iela – Ventamonjaks” sāks kursēt plkst.10:55 (no
centra)
maršruts Nr.11 “Autoosta – Piltene” sāks kursēt plkst.8:50 (no Autoostas)
maršruts Nr.20 „Loču iela – Celtnieku iela” sāks kursēt plkst.9:56 (no Celtnieku
ielas)
maršruts Nr.21 nekursēs
maršruts Nr.23 „Meža kapi – Ventspils nafta” sāks kursēt plkst.10:48 (no
Ventspils naftas)
maršruts Nr.22 „Inženieru iela – Celtnieku iela” sāks kursēt plkst.6:30 (no

Inženieru ielas un Celtnieku ielas)
maršruts Nr.24 „Inženieru iela – Vecpilsētas tirgus – Kursa“ nekursēs

Sabiedriskais transports gadu mijā
2014/2015
Lai atvieglotu iedzīvotāju nokļūšanu uz gadumijas pasākumiem un pēc tam
atpakaļ uz mājām, kursēs papildus sabiedriskais transports:
uz salūtu no Celtnieku ielas ar lielas ietilpības autobusu plkst. 23:30
Kustības ceļš: Celtnieku iela – Siguldas iela – Tārgales iela – Talsu iela – Dzintaru iela –
Tilts – Sarkanmuižas dambis – Raiņa iela – Kuldīgas iela pietura „Centrs”.
maršrutā Nr.22 papildus reisi uz uguņošanu plkst. 23:35 un 23:45 no
Celtnieku ielas līdz pieturai „Centrs“
maršruts pēc salūta ap plkst. 01:00 no Raiņa ielas pieturas
Kustības ceļš: Raiņa iela – Sarkanmuižas dambis - Tilts – Dzintaru iela – Talsu iela –
Tārgales iela – Siguldas iela – Celtnieku iela.
maršrutā Nr.22 papildus reisi pēc uguņošanas plkst. 01:00 un 01:05 no
pieturas „Centrs pie Swedbankas“.
Uz salūtu no Tārgales kursēs mazas ietilpības autobuss plkst. 23:05.
Kustības ceļš no Ventas tilta: Sarkanmuižas dambis, Lauku iela („Autoosta“).
Maršruts pēc uguņošanas ap plkst. 01:00 no Autoostas.
Kustības ceļš no Autoostas: Sarkanmuižas dambis, Ventas tilts un tālāk pa maršrutu.

Izmaiņas starppilsētu maršrutos Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās
Ventspils – Rīga - Ventspils

Nosaukums

Atiešanas vieta

Datums

Atiet

Izmaiņas

Ventspils - Rīga

Ventspils

23.12.2014.

6:00

Kursēs papildus

Rīga – Ventspils

Rīga

23.12.2014.

13:10

Kursēs papildus

Ventspils - Rīga

Ventspils

23.12.2014.

10:40

Kursēs papildus

Rīga – Ventspils

Rīga

23.12.2014.

17:40

Kursēs papildus

Ventspils - Rīga

Ventspils

23.12.2014.

12:30

Kursēs papildus

Rīga - Ventspils

Rīga

23.12.2014.

18:30

Kursēs papildus

Ventspils – Rīga

Ventspils

31.12.2014.

16:25

nekursēs

Rīga – Ventspils

Rīga

31.12.2014.

20:20

nekursēs

Ventspils - Rīga

Ventspils

01.01.2015.

5:30

nekursēs

Rīga - Ventspils

Rīga

01.01.2015.

10:40

nekursēs

Ventspils - Rīga

Ventspils

01.01.2015.

6:30

nekursēs

Rīga - Ventspils

Rīga

01.01.2015.

15:00

nekursēs

Ventspils - Rīga

Ventspils

02.01.2015.

6:00

nekursēs

Rīga – Ventspils

Rīga

02.01.2015.

13:10

nekursēs

Ventspils - Rīga

Ventspils

02.01.2015.

10:40

nekursēs

Rīga – Ventspils

Rīga

02.01.2015.

17:40

nekursēs

Ventspils - Rīga

Ventspils

02.01.2015.

12:30

nekursēs

Rīga - Ventspils

Rīga

02.01.2015.

18:30

nekursēs

Ventspils - Rīga

Ventspils

02.01.2015.

17:10

nekursēs

Rīga - Ventspils

Rīga

02.01.2015.

21:10

nekursēs

01.01.2015.

6:30

nekursēs

Ventspils – Kuldīga – Ventspils
Ventspils - Kuldīga

Ventspils

Kuldīga -Ventspils

Kuldīga

01.01.2015.

9:40

nekursēs

Ventspils - Liepāja – Ventspils
Ventspils - Liepāja

Ventspils

31.12.2014.

17:30

nekursēs

Liepāja - Ventspils

Liepāja

31.12.2014.

20:15

nekursēs

Ventspils - Liepāja

Ventspils

31.12.2014.

17:30

nekursēs

Liepāja - Ventspils

Liepāja

31.12.2014.

20:15

nekursēs

