Par jaunumiem sabiedriskā transporta kustībā

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” informē, ka pakāpeniski un atbilstoši iepriekš
apstiprinātam kustības graﬁkam, tiek uzsākta sezonālo reisu atjaunošana, kā arī
vairāku ielu rekonstrukcijas dēļ gaidāmas izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā.

Sākoties pavasara/ vasaras sezonai, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” kā jau katru gadu
pakāpeniski atjauno sezonālos reisus. Jau no svētdienas, 15. marta, tiek atjaunoti reisi
maršrutā Nr. 6 , kas kursēs līdz Meža kapu jaunajai daļai šādos laikos:
Viesnīca „Vilnis”

Centrs

plkst. 10.20 (6 – 7)

plkst. 10.35 (6 – 7)

plkst. 10.40 (6 – 7)

plkst. 10.55 (1 – 7)

plkst. 11.25 (1 – 7)

plkst. 11.40 (1 – 7)

Viesnīca „Vilnis”

Centrs

plkst. 16.30 (1 – 7)

plkst. 14.20 (6 – 7)
plkst. 15.05 (1 – 7)
plkst. 16.42 (1 – 7)

Kā jau ierasts, no aprīļa tiks atjaunoti reisi arī pārējos sezonālos maršrutos - uz
Akmeņdzirām, Kurzemi un citur. Informācija par šo reisu izpildes dienām un kustības
laikiem vēl tiks precizēta.
Pavasara un vasaras sezonā plānoti arī apjomīgi ielu rekonstrukcijas darbi. No
2015.gada 16. marta satiksmei, tajā skaitā sabiedriskajam transportam, tiks slēgta
Inženieru iela posmā no Dzeņu ielas līdz Poruka ielai, tāpēc tiek mainīts sabiedriskā
transporta kursēšanas ceļš maršrutos Nr.3A; 3B; 3K; 4A; 5; 6A; 10; 20; 22; 23; 24.
Sabiedriskais transports pirms Kurzemes reģionālās slimnīcas tiks novirzīts pa Pētera
ielu un pēc tam pa J.Poruka ielu līdz Inženieru ielai – tālāk pa maršrutu. Tiks izveidotas
papildus pieturas Pētera ielā pie Vasarnīcu ielas.
Netiks apkalpota autobusu pietura „Slimnīca” maršrutos Nr.3A; 4A; 5; 10; 20; 22; 24.
Plānots, ka no 16.marta līdz 30.aprīlim transporta kustībai, tajā skaitā arī
sabiedriskajam transportam, tiks slēgta Inženieru iela posmā no Zvaigžņu ielas līdz
Pļavas ielai, un sabiedriskais transports maršrutos Nr.3A; 3B; 3K; 4A kursēs pa Pļavas
ielu, Sabiles ielai; Zvaigžņu ielu un Durbes ielu līdz Kuldīgas ielai – tālāk pa maršrutu.
No 16.marta līdz 5.jūnijam satiksmei, izņemot sabiedrisko transportu, tiks slēgts arī
Lielai prospekts posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai. Sabiedriskais transports
šajā posmā kursēs bez izmaiņām.
Papildus informāciju var iegūt zvanot P SIA „Ventspils reiss” pa tālruni 63622422.

