Arī šajā nedēļas nogalē būs izmaiņas autobusu
kustībā

Ministru kabinets ceturtdien, 21. janvārī, apstiprināja pašreizējo Covid-19
ierobežojumu saglabāšanu līdz 7. februārim. Tā kā naktīs no piektdienas uz
sestdienu un no sestdienas uz svētdienu laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00
jāievēro mājsēde, sabiedriskais transports Ventspils pilsētā, tāpat kā
iepriekšējās nedēļas nogalēs, kursēs līdz plkst.22. Nelielas izmaiņas
paredzētas arī starppilsētu maršrutos.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkalpotajos starppilsētu maršrutos jaunas izmaiņas
ierobežojumu dēļ paredzētas, taču jāievēro, ka pasūtītājs – Valsts SIA “Autotransporta
direkcija” – pasažieru skaita samazinājuma dēļ no 17. janvāra līdz 8. februārim ir
slēgusi atsevišķus reisus maršrutā uz Rīgu un atpakaļ. Līdz ar to netiks apkalpoti šādi
reisi:
svētdien, 24. janvārī, plkst. 15.40 no Ventspils uz Rīgu;
svētdien, 24. janvārī, plkst.19.30 no Rīgas uz Ventspili;
pirmdien, 25. janvārī, plkst.4.30 no Ventspils uz Rīgu;

pirmdien, 25. janvārī, plkst.8.20 no Rīgas uz Ventspili.
Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos piektdien,22. janvārī, un sestdien,
23. janvārī tiks atcelti atsevišķi vakara reisi maršrutā Nr.22 “Inženieru iela – Celtnieku
iela”, un autobusi kursēs tikai plkst.22.00.
Atgādinām, ka sabiedriskajā transportā vēl aizvien ir spēkā arī tādi ierobežojumi kā
sejas aizsargmasku lietošana brauciena laikā un pasažieru skaita ierobežojums līdz
50% no kopējā atļautā pasažieru skaita. Tāpat iesakām neaizņemt sēdvietas tūlīt aiz
autobusa vadītāja, kā arī iespēju robežās ievērot sociālo distancēšanos. Iesakām sekot
epidemiologu ieteikumam un dezinﬁcēt rokas gan iekāpjot, gan izkāpjot no autobusa –
bezmaksas roku dezinfekcijas līdzekļi ir pieejami visos “Ventspils reisa” autobusos. Lai
izvairītos no skaidras naudas norēķiniem, Ventspils pilsētas sabiedriskajā transportā
aicinām iegādāties universālās braucienu skaita biļetes.
Tā kā pašreiz laika apstākļi ir mainīgi un braukšanas apstākļi nereti ir apgrūtināti –
sniegs, apledojums, starppilsētu maršrutos pasažieriem drošības nolūkos iesākam
noteikti piesprādzēties. Drošības josta, tāpat kā sejas aizsargmaska, nav
pagrūtinājums, bet drošības līdzeklis.
Atgādinām, ka personām, kurām komandantstundas laikā ir nepieciešams pārvietoties
ārpus mājām, jāsagatavo rakstisks apliecinājums par pārvietošanās iemesliem, kā arī
jānēsā līdzi personu apliecinošs dokuments.

