Mēnešbiļeti vēlams saņemt savlaicīgi

Tā kā straujiem soļiem tuvojas jaunais mācību gads, pašvaldības SIA
Ventspils reiss aicina skolēnu vecākus laikus sarūpēt atvasēm personalizētu
elektronisko braukšanas karti. Tās pirmreizēja izsniegšana ir bez maksas.
Pilsētas sabiedriskajā transportā turpinās pakāpeniska pāreja uz elektroniskajām
mēnešbiļetēm. Tās ir ērti lietojamas plastikāta kartes, kas izmantojamas vairākkārt.
Tām pasažieru grupām, kurām, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, pienākas par
valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošinātas atlaides, līdz jaunajam gadam
obligāti jāsaņem jaunā, personalizētā mēnešbiļete, kas turpmāk būs elektroniska.
Tostarp minētais attiecas uz skolēniem. Bērnu, jauniešu un viņu vecāku ērtību labad
Ventspils reiss iesaka to neatstāt uz pēdējo brīdi, un saņemt mēnešbiļeti savlaicīgi.
Lai izgatavotu personalizēto mēnešbiļeti, nepieciešams iesniegums, kam pievienota
braukšanas kartes lietotāja portreta fotogrāﬁja. Sūtot pieprasījumu elektroniski uz epastu andris.otto@ventspils.lv ar norādi Iesniegums mēnešbiļetei, jābūt minētam arī
pasažiera vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam un tālruņa numurs. Tiem, kam nav
iespēju iesniegumu nosūtīt elektroniski, to var sagatavot rakstiski un kopā ar
fotogrāﬁju nosūtīt pa pastu Ventspils reisam vai nodot Ventspils autoostas kasē.

Atgādinām, ka, veicot mēnešbiļetes iegādi, autoostas kasē skolēniem un studentiem
tāpat kā iepriekš būs jāuzrāda mācību iestādes izsniegta izziņa.
Pirmreizēja personalizētās mēnešbiļetes izsniegšana ir bez maksas. Bet, lai saņemtu to
atkārtoti, piemēram, nozaudēšanas gadījumā, noteiktā cena ir 4 eiro. Jāpiebilst, ka tie
pasažieri, kuriem atlaide nepienākas un kuri biļeti saņem par pilnu cenu, var iegādāties
un izmantot arī nepersonalizētu elektronisko mēnešbiļeti. Tās (kartes) pirmreizējā cena
ir 1 eiro.
Elektroniskās braukšanas kartes būs derīgas 3 gadus. Līdz ar to, beidzoties derīguma
termiņam, jaunu bez maksas varēs saņemt autoostas kasē.
Ventspils reiss vērš uzmanību, ka, neskatoties uz pārmaiņām, arī turpmāk mēnešbiļeti
varēs iegādāties gan pilnam mēnesim, gan darba dienām, kuru cena attiecīgi ir 33 eiro
un 26,40 eiro. Mēnešbiļeti var izmantot maršrutos no nr. 1 līdz nr. 12, pārvietojoties
pilsētas teritorijā. Pārdošanā joprojām būs arī vienreizējās braukšanas biļetes, ko
tradicionāli var iegādāties pie autobusa vadītāja, atbilstoši spēkā esošajam tarifam.
Sīkāku informāciju par braukšanas kartēm, to iegādāšanās un papildināšanas iespējām,
ka arī atbildes uz jautājumiem neskaidrību gadījumos iespējams saņemt, zvanot
Ventspils reisa Pārvadājumu daļai pa tālruni 63622422.

