Pasažieru rīcībā nodos jauno autobusu

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” prezentācijas pasākumā 2012.gada 7.jūlijā
plkst.13.00 autoostā pilsētas iedzīvotāju rīcībā tiks nodots jaunais pilsētas maršrutu
autobuss MERCEDES BENZ CITARO C2 un tiks atklāta izstāde par sabiedriskā
transporta vēsturi.
Iegādātais MERCEDES BENZ CITARO C2 pagaidām ir vienīgais šāda veida autobuss
Baltijas valstīs. Salīdzinoši ar iepriekšējās paaudzes MERCEDES autobusiem, šis ir
atraktīvāks, ekonomiskāks, komfortablāks, drošāks, vadītājam draudzīgāks un vieglāk
vadāms.
CITARO ir pirmais pilsētas pasažieru autobuss, kurā uzstādīta elektroniskās stabilitātes
programma, kas palielina braukšanas pasīvo drošību, mazinot izslīdēšanas riskus
slidena ceļa apstākļos, tādējādi samazinot risku gan autobusu pasažieriem, gan
gājējiem.
Kā viens no būtiskākajiem uzlabojumiem ir lielāks maršrutu elektroniskais tablo, kas
nodrošinās labāku informāciju pasažieriem, bet pazeminātā logu līnija un paplašinātie
logi - labāku pārredzamību.

Autobusa salonā tiek izmantots LED apgaismojums, kas nodrošina pilnīgāku
apgaismoju salonā. Uzlabots iekāpšanas zonas apgaismojums, kas samazina traumu
risku pie pasažieru iekāpšanas un izkāpšanas. Ir klimata kontrole un integrēti apsildes
elementi, kas nodrošina vienmērīgu salona apsildi ziemas sezonā.
Jaunajam autobusam ir mazāki ekspluatācijas izdevumi, EURO 5 dīzeļdzinējs, kas
nodrošina samazinātu izmešu daudzumu un samazina ietekmi uz apkārtējo vidi.

Atklās izstādi par sabiedriskā transporta vēsturi.

Pasākuma apmeklētājiem būs iespēja aplūkot ne tikai jauno autobusu, bet arī atsaukt
atmiņā tos laikus, kad pa Latvijas ceļiem brauca raﬁ, lazi, pazi un citi līdzīgi transporta
līdzekļi, jo paredzēta arī šo, nu jau daļēji antīko autobusu, neliela ekspozīcija.
Prezentācijas pasākuma ietvaros kā dāvana pilsētas iedzīvotājiem uzņēmuma 15 gadu
jubilejā autoostas telpās tiks atklāta izstāde „Par vedējiem, braucējiem un citiem…” ,
kas sniegs ieskatu sabiedriskā transporta vēsturē. Izstāde tapusi sadarbībā ar Ventspils
un Kuldīgas muzejiem, Ventspils zonālo arhīvu, bibliotēku un privātpersonām, kas
labprāt dalījās gan ar atmiņām, gan personisko arhīvu materiāliem. Izstādes vizuālo
noformējumu nodrošina SIA „Awa” .
Veidojot šo izstādi, pašvaldības SIA „Ventspils reiss” nepretendē uz akadēmiski
sagatavotu vēsturisku ekspozīciju. Tas ir pasažieru pārvadājumu nozarē strādājošo
skatījumus uz to, kā veidojies un attīstījies sabiedriskais transports Latvijas teritorijā un
galvenokārt Ventspilī. Esam mēģinājuši īsi, saprotami un vizuāli pārskatāmi sniegt
izglītojošu informāciju par to, kādas bija cilvēka iespējas pārvietoties dažādos laikos.

