Pilsētas svētku laikā būs izmaiņas autobusu
kustībā

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” informē, ka pilsētas svētku laikā no 2019.
gada 2. līdz 4. augustam būs izmaiņas Ventspils pilsētas sabiedriskā
transporta kustībā.
Izmaiņas maršrutā Nr.4A
No 2. augusta līdz 4. augustam būs slēgta Ostas ielas promenāde, tāpēc tiks
mainīts maršruta Nr.4A kustības ceļš. Autobuss kursēs līdz pieturai “Prāmju termināls”,
un satiksmei slēgto posmu apbrauks pa Kuldīgas ielu un Jūras ielu, kā arī gājiena
laikā slēgto Vasarnīcu ielas posmu – pa Katoļu, Loču un Medņu ielām.
Izmaiņas svētku gājiena laikā
Sestdien, 3. augustā, svētku gājiena laikā no plkst.9:30 līdz aptuveni plkst.13.00
iespējama sabiedriskā transporta kavēšanās un netiks apkalpotas pieturas Lielajā
prospektā posmā no Vasarnīcu ielas līdz Brīvības ielai, Saules ielā posmā no Inženieru
ielas līdz Lielajam prospektam, kā arī pieturas “Lielais laukums” abos virzienos un

pietura “Medņu iela”. Šajā laikā
Autobusu maršruti Tārgales virzienā un uz Staldzeni minētajā laikā tiks novirzīti pa
Jūras ielu, bet maršruti Gāliņciema un Selgas virzienā - pa Lāčplēša ielu, Lielo
prospektu un Sarkanmuižas dambi.
Gājiena laikā maršruts Nr.20 “Celtnieku iela – Mols” neapkalpos pieturu “Inženieru
iela”.
Papildus reisi uz uguņošanu
Pasažieru ērtībām plkst.22:00 maršrutā Nr.22 kursēs lielas ietilpības autobuss,
savukārt papildus reisi no Celtnieku ielas būs plkst.22:05 un 22:10 (akalpos ar mazas
ietilpības autobusiem).
Papildus reisi pēc uguņošanas un balles laikā
Pēc uguņošanas plkst. 24:00 no autoostas aties autobuss uz Tārgali (kustības ceļš kā
maršrutam Nr. “Autoosta – Tārgale”).
Uz Celtnieku ielu šajā laikā aties divi autobusi – viens kursēs pa Sarkanmuižas dambi
uz Pārventu. Otrs – caur centru, pa Jūras ielu, Vasarnīcu ielu, Inženieru ielu, Latgales
ielu un Lāčplēša ielu (tālākais kustības ceļš kā maršrutam Nr.22). Šis autobuss pēc
pieprasījuma, pie iekāpšanas brīdinot autobusa vadītāju, aizvedīs pasažierus arī līdz
Gāliņciemam, braucot pa Kuldīgas, Baldones, Pulkveža un Virves ielām (šajā gadījumā
autobuss nebrauks pa Latgales un Lāčplēša ielu).
Lai nekļūdītos ar autobusa izvēli, aicinām pasažierus pievērst uzmanību informācijai uz
autobusu tablo.
Zaļumballes laikā papildus plkst. 1:40; 2:15; 2:50 kursēs autobuss no Reņķa dārza līdz
Celtnieku ielai.
Vienreizējā braukšanas maksa papildus sabiedriskajā transportā 1 EUR.
Atgādinām, ka nedēļas nogalēs – piektdienās un sestdienās – maršrutā Nr.22 autobusi
kursē ilgāk nekā parasti – līdz pusnaktij. Informācija par autobusu kustības laikiem
atrodama autobusu pieturās. Braukšanas maksa pilsētas sabiedriskajā transportā laikā
no plkst.22:00 līdz 06:00 - 0.90EUR.
Autobusu kustības shēma pēc svētku uguņošanas
(no autoostas uz Tārgali un Pārventu)

Autobusi uz Pārventu apstāsies pēc pieprasījuma vietās, kur to atļauj satiksmes
noteikumi (protams, vēlamākais variants ir autobusu pieturas).
Nepieciešamības gadījumā, informējot autobusu vadītāju pie iekāpšanas, sarkanā
maršruta autobuss nogādās pasažierus arī uz Gāliņciemu, braucot pa Kuldīgas,
Baldones, Pulkveža un Virves ielām.

