Pilsētas svētkos būs izmaiņas autobusu kustībā

Nedēļas nogalē – Ventspils pilsētas svētki, kuru laikā sabiedriskā transporta
pasažieriem jārēķinās ar iespējamo autobusu kavēšanos, kā arī to, ka gājiena laikā būs
mainīti visu autobusu maršrutu kustības ceļi un netiks apkalpotas vairākas autobusu
pieturas.
Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk apmeklēt Ventspils pilsētas svētku pasākumus, tiks
gādāts par papildus sabiedrisko transportu.

1. Piektdien pēc “Prāta vētras” koncerta no Reņķa dārza kursēs autobuss uz Pārventu.
2. Sestdien kursēs papildus autobusi maršrutā Nr.22 “Inženieru iela – Celtnieku iela”.
3. Kursēs papildus autobusi uz pilsētas svētku uguņošanu.
4. Svētku balles laikā no Reņķa dārza kursēs autobuss uz Pārventu.
Sīkāk lasiet turpinājumā!

No 2. augusta līdz 6. augustam būs slēgta Ostas ielas promenāde, tāpēc tiks mainīti
maršrutu Nr.4A un Nr.24 kustības ceļš. Autobusi kursēs līdz pieturai “Prāmju
termināls”, un satiksmei slēgtais posms tiks apbraukts pa Kuldīgas ielu un Jūras ielu.
Piektdien, 3. augustā, pēc “Prāta vētras” koncerta ap 23.30 kursēs papildus autobuss
no Reņķa dārza un Pārventu.
Sestdien, 4. augustā, svētku gājiena laikā no plkst.10.40 līdz aptuveni plkst.13.00
netiks apkalpotas pieturas Lielajā prospektā (visā tā garumā), Saules ielā posmā no
Inženieru ielas līdz Lielajam prospektam, kā arī pieturas “Lielais laukums” abos
virzienos. Autobusu maršruti uz Tārgali un Staldzeni minētajā laikā tiks novirzīti pa
Sarkanmuižas dambi, bet maršruti uz Gāliņciemu un Selgu - pa Sarkanmuižas dambi un
Lāčplēša ielu.
Lai atvieglotu pasažieru iespējas apmeklēt svētku pasākumus, kas notiek Ventas
kreisajā krastā, kā arī, lai varētu izbaudīt svētku uguņošanu vakarā, paredzēts papildus
sabiedriskais transports.
Maršrutā Nr.22 „Celtnieku iela - Inženieru iela” papilduskursēs lielas ietilpības
autobuss, kas apstāsies tikai pieturās. Autobusa kustības laiki redzami tabulā, kā arī
informācija izvietota autobusu pieturās. Vēlamies vērst uzmanību – no plkst.14
norādītajos laikos kursēs lielas ietilpības autobuss. Aicinām iedzīvotājus
izmantot papildus autobusu un nedrūzmēties, lai iekāptu mazas ietilpības autobusā!
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Naktī no 4. uz 5. augustu tiks nodrošināta autobusa kustība maršrutā „Reņķa dārzs –
Celtnieku iela” (autobuss kursēs pa Lielo prospektu) pēc šāda kustības graﬁka:
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Lai nodrošinātu ērtāku iedzīvotāju nokļūšanu uz svētku salūtu un pēc tam uz mājām,
tiks nodrošināts papildus sabiedriskais transports:
plkst.22:00 no Celtnieku ielas līdz autoostai kursēs lielas ietilpības autobuss,
ap plkst.23:40 no Autoostas (pēc Ventspils pilsētas svētku uguņošanas) kursēs
lielas ietilpības autobuss uz Pārventu,
plkst.23:40 no Autoostas kursēs mazas ietilpības autobuss uz Tārgali.

Atgādinām, ka nedēļas nogalēs – piektdienās un sestdienās – maršrutā Nr.22 autobusi
kursē ilgāk nekā parasti – līdz aptuveni vieniem naktī. Informācija par autobusu
kustības laikiem atrodama autobusu pieturās.
Braukšanas maksa pilsētas sabiedriskajā transportā
laikā no plkst.22:00 līdz 06:00 - 0.90EUR

