Pasažierus sagaida izmaiņas sabiedriskā
transporta kursēšanā

No 2018. gada 12. februāra pasažieriem jārēķinās, ka Ventspils pilsētas autobusu
maršrutos gaidāmas izmaiņas autobusu kursēšanas laikos, kustības ceļos, kā arī
maršrutu nosaukumos un numuros.

Visas izmaiņas veiktas, iepriekš rūpīgi analizējot pieprasījumu, no pasažieriem un
iedzīvotājiem saņemtos priekšlikumus, sadarbojoties ar pilsētas uzņēmumiem un
pasūtītāju – Ventspils pilsētas Domi, kā arī izvērtējot alternatīvas iespējas tiem, kurus
varētu ietekmēt plānotās izmaiņas.
Jaunās izmaiņas paredz gan reisu slēgšanu atsevišķos maršrutos, gan jaunu reisu un
maršrutu atvēršanu. Lai samazinātu zaudējumus un sabiedriskais transports nekursētu
tukšā, paredzētas izmaiņas arī maršrutu kustības ceļos.
Jauns maršruts

Ievērojot pasažieru priekšlikumus, kā arī no uzņēmuma saņemto informāciju par
sabiedriskā transporta kustības uzlabošanu virzienā uz jauno rūpniecisko rajonu Ganību
ielas galā pie CSDD, tiek atvērts jauns maršruts Nr.22A “Celtnieku iela – Inženieru iela –
Bucher Municipal”, kurā autobuss kursēs tikai darba dienās. Kursēšanas laiki, kā arī
kustības ceļš šajā maršrutā pēc SIA “Bucher Municipal” darbinieku priekšlikumiem
iespēju robežās pieskaņots šī uzņēmuma darba laikiem.
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Pamatā kustības ceļš šajā maršrutā sakrīt ar maršrutu Nr.22. Atšķirības būs tikai pēc
galapunkta Inženieru ielā, kad autobuss nebrauks uz centru, bet vispirms gar Ventspils
Piedzīvojumu parku dosies uz SIA “Bucher Municipal”. Arī atpakaļceļa autobuss brauks
gar Piedzīvojumu parku un pēc tam uz pilsētas centru un tālāk uz Pārventu. Tādējādi
uzlabosies arī iespēja nokļūt līdz Piedzīvojumam parkam un pēc tā apmeklējuma mājās.
Izmaiņas maršrutos no Nr.20 līdz Nr.24.
Izvērtējot pasažieru plūsmas intensitāti ziemas mēnešos, kā arī to, ka maršrutu ceļš
maršrutos Nr.20 un Nr.22 ir gandrīz identisks (izņemot Loču un Vasarnīcu ielu), ziemas
sezonā tiek slēgti 5 reisi maršrutā Nr.20 – no Loču ielas plkst. 18.31; 19.23; 20.12, bet
no Celtnieku ielas – plkst.18.52; 19.43, pasažieriem iesakot izmantot maršrutus Nr.22
vai Nr.10. Sākoties vasaras sezonai, kursēšanas laiki tiks pārskatīti.
Nelielā pasažieru skaita dēļ tiek slēgti arī vairāki reisi maršrutos Nr.21”Ventspils Nafta
– Virves iela” un Nr.24 “Inženieru iela – Vecpilsētas tirgus – Kursa”. Turpmāk maršrutā
Nr.21 darba dienās vairs nekursēs reisi plkst.7.33 un 18.20 no “Ventspils naftas”, kā arī
plkst.17.49 no Virves ielas. Mainīsies arī maršruta Nr.21 nosaukums, un turpmāk tas

būs “Ventspils Nafta – Sārnates iela”.
Laika gaitā pierādījies, ka ļoti maz pasažieru izmanto maršrutu Nr.24 “Inženieru iela Vecpilsētas tirgus – Kursa”. Arī tajos reisos, kas kursē līdz SIA “Kurekss”, pasažieru
praktiski nav. Tāpēc darba dienās tiek slēgti plkst.16.32 no Inženieru ielas un
plkst.17.06 no pieturas “Kurekss”.
Vēršam uzmanību, ka maršrutā Nr.22 “Inženieru iela – Celtnieku iela” tiek mainīti
autobusu kursēšanas laiki visas dienas garumā. Informācija par to tiks izvietota
autobusu pieturās.
Izmaiņas maršrutos, kas iziet ārpus pilsētas robežām
Atsevišķu reisu slēgšana vai maršrutu saīsināšana sagaida arī pasažierus maršrutos uz
Vārvi, Tārgali un Pilteni.
Sestdienās un svētdienās tiek slēgts reiss maršrutā Nr.9 “Autoosta – Vārve” plkst.7.20
(no Vārves plkst.7.40) un darba dienās plkst.18.20 no autoostas (no Vārves 18.40).
Tārgales virzienā pasažierus sagaida autobusu ietilpības maiņa, jo brīvdienās maršrutā
Nr.1 kursēs tikai mazas ietilpības autobuss, kā arī darba dienās tiks slēgti reisi
maršrutā Nr.1 “Autoosta – Tārgale” plkst.22.40 no autoostas un maršrutā Nr.1A
“Tārgale – Piltenes pagrieziens” plkst.23.00 no Tārgales.
Maršrutā Nr.11 “Piltene – Autoosta” reisam plkst.22.01 no Piltenes tiek saīsināts
garums, un autobuss kursēs līdz “Ventspils reisam”.
Izmaiņas sezonālajos reisos uz Kurzemi
Lai gan ziemas sezonā autobuss uz Kurzemi nekursē, informējam, ka arī šajā maršrutā
paredzētas izmaiņas. Sākoties vasaras sezonai, uz Kurzemi kursēs maršruta autobuss
Nr.14 “Ventspils – Kurzeme”, kura kursēšanas ceļš nedaudz atšķirsies no pašreizējā.
Rīta reisi vairs nesāks kursēt no autoostas, bet gan no Inženieru ielas, pēc tam caur
centru un pa Sarkanmuižas dambi. Savukārt atpakaļ ceļā maršruts tiks saīsināts līdz
Fabrikas ielai, tomēr nepieciešamības gadījumā, ja autobusā būs pasažieri, viņus
aizvedīs līdz centram.
Vēlamies atgādināt, ka sabiedriskā transporta kustība tiek pielāgota lielākajai
pasažieru plūsmai un nav iespējams ievērot katra pasažiera individuālās vajadzības.
Tāpēc atvainojamies par sagādātajām neērtībām un lūdzam ar sapratni izturēties pret
sabiedriskā transporta optimizāciju Ventspils pilsētas maršrutos.Ja veiktās izmaiņas
radījušas problēmas vai arī vēlaties izteikt kādu priekšlikumu, lūdzam rakstīt tieši
Pārvadājumu daļai e-pastā vreiss@ventspils.lv.

