Svētkos būs izmaiņas pilsētas autobusu kustībā

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” informē par izmaiņām pilsētas sabiedriskajā
transportā.

Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās autobusi kursēs šādi:
23. un 25. decembrī - kā sestdienā
24. un 26. decembrī- kā svētdienā
31. decembrī papildus kursēs sabiedriskais transports uz Lielo laukumu – lielie
autobusi izlaidīs un pēc uguņošanas uzņems pasažierus Kuldīgas ielā – posmā starp
Lielo prosp. un Jūras ielu:
no Celtnieku ielas uz pilsētu (lielie autobusi; apstāsies tikai pieturās) - plkst.
23:10; plkst. 23:30

Kustības ceļš: līdz Ventas tiltam kā maršruts Nr.22, pēc tam pa Lielo prospektu un
Kuldīgas ielu
uz Pārventu ap plkst. 01:00 no Kuldīgas ielas (lielas ietilpības autobusi
uzņems pasažierusposmā starp Lielo pr. un Jūras ielu; apstāsies tikai pieturās)
Kustības ceļš: Kuldīgas iela, Raiņa iela, pēc tam kā maršruts Nr.22
no Tārgales uz pilsētu plkst.23:05
uz Tārgali plkst.1:00 (uzņems pasažierus Kuldīgas ielā – posmā starp Lielo
prosp. un Jūras ielu, kursēs pa Lielo prospektu; neapkalpos pieturas “Autoosta”
un “Centrs”)
Paredzēti arī papildus reisi maršrutā Nr.22 “Inženieru iela – Celtnieku iela”:
no Celtnieku ielas – plkst.24:10
no Inženieru ielas - plkst. 0:50 (pieturā “Swedbanka” – plkst.1:00)

Maksa par braucienu visos maršrutos 0.90 EUR
2018. gada 1. janvāris – pēc svētdienas graﬁka ar izmaiņām šādos maršrutos:
Nr.

Maršruta nosaukums

Kursēšanas
sākuma laiks

Sākuma pietura

1.

„Autoosta – Tārgale“

plkst.10:20

no Autoostas

3.

„Virves iela – Siguldas iela“

plkst.7:15

no pieturas “Centrs”

4.

“Selga – Siguldas iela”

plkst.7:20

no Siguldas ielas

4.a

“Centrs – Selga”

plkst.10:15

no pieturas “Centrs”

5.

„Inženieru iela – Siguldas iela”

nekursēs

6.

„Ventamonjaks – Meža kapi – Saules iela”

plkst.10:05

no “Swedbanka”

8.

„Staldzene – Centrs”

plkst.8:40

no “Swedbanka”

9.

“Ventspils – Vārve”

plkst.10:40

no Autoostas

10.

“Medņu iela – Ventamonjaks”

plkst.8:05

no pieturas “Centrs”

11.

“Autoosta – Piltene”

plkst.8:50

no Autoostas

20.

„Loču iela – Celtnieku iela”

plkst.9:56

no Celtnieku ielas

22.

„Inženieru iela – Celtnieku iela”

plkst.6:30

no galapunktiem

23.

„Meža kapi – Ventspils nafta”

plkst.10:48

no “Ventspils naftas”

