Sabiedriskā transporta izmaiņas svētkos
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” informē, ka Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās
mainās autobusu kursēšanas graﬁki!
Pilsētas sabiedriskais transports kursēs sekojoši:
26.decembrī – pēc svētdienas kustības graﬁka
2017.gada 1.janvārī – pēc svētdienas graﬁka ar izmaiņām:

maršruts Nr.1 „Autoosta – Tārgale“ sāks kursēt plkst.10:20 (no Autoostas)
maršruts Nr.3 „Virves iela – Siguldas iela“ sāks kursēt plkst.7:24 (no Ābolu ielas)
maršruts Nr.3b “Virves iela – Meža kapi” nekursēs
maršruts Nr.4 “Selga – Siguldas iela” sāks kursēt plkst.7:20 (no Siguldas ielas)
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.8:40 (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.8:05 (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.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)

Paredzēts arī papildus sabiedriskais transports uz Jaunā gada uguņošanu.
Maršruts 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 – Ganību iela - Lielais
prospekts, pietura „Mego“
Pēc salūta ap plkst. 01:00 uz Pārventu kursēs autobusi no pieturas „Centrs“ pie
Swedbankas.
Kustības ceļš: Kuldīgas iela pietura centrs „pie Swedbankas“ - Raiņa iela –
Sarkanmuižas dambis - Tilts – Dzintaru iela – Talsu iela – Tārgales iela – Siguldas iela –
Celtnieku iela

Informāciju par izmaiņām starppilsētu autobusu maršrutu kustībā meklējiet
www.1188.lv vai jautājiet autoostā pa tālruni 63622789 (darba laiks 5:00 - 20:00).

