
FENLAND 
TRANSPORTA KATALOGS

2. versija: 2015. gada jūnijs

Latvian





Ievads

Šis ceļvedis ir izstrādāts ar mērķi sniegt informāciju 
par sabiedriskā transporta shēmām un pakalpojumu 
sniedzējiem, kas darbojas Fenland apgabalā. Viens no 
galvenajiem šī bukleta mērķiem ir veicināt zināšanas 
par pieejamajām iespējām un ļaut klientiem sazināties 
ar pakalpojumu sniedzējiem.

Vēlamies sabiedrībai sniegt izvēles iespējas un 
veicināt visu veidu sabiedriskā un kopienas transporta 
izmantošanu, šādi nodrošinot alternatīvas privātā auto 
izmantošanai, lai dotos ceļojumos.
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Autobusu operatori
Transporta nosaukums Kontaktinformācija Vietne Informācija

Stagecoach in Norfolk 
(Norfolk Green) 01553 776980 www.norfolkgreen.co.uk

www.stagecoachbus.com

Stagecoach in Norfolk apkalpo lielāko daļu 
apgabala, tostarp Wisbech, March un apkārtējos 
ciematus

Stagecoach 
Cambridgeshire

01223 433250
(palīdzības dienests cilvēkiem 
ar invaliditāti) vai 0345 602 
0121

www.stagecoachbus.com

Stagecoach Cambridgeshire nodrošina maršrutus 
no Cambridge uz March

Stagecoach
Peterborough

01733 207860 vai
01733 554575

Stagecoach Peterborough nodrošina maršrutus 
no Peterborough uz March

Stagecoach
Huntingdonshire

01480 453159
(palīdzības dienests 
cilvēkiem ar invaliditāti)

Stagecoach Huntingdonshire nodrošina 
maršrutus no Huntingdon uz March un Chatteris

First Group 0345 602 0121 vai
01603 760076 www.firstgroup.com

Nodrošina vienu maršrutu Fenland  
apgabalā — X1 no Peterborough uz Lowestoft 
caur Wisbech, King’s Lynn un Norwich. Šis 
autobusa maršruts ir savienots ar vilciena 
maršrutiem stacijā Peterborough Rail Station

W & M Travel 01945 700492 Nodrošina vienu maršrutu Fenland apgabalā 
trešdienās no Peterborough uz Wisbech

National Express 0871 781 8181 www.nationalexpress.co.uk Nodrošina vienu maršrutu no King’s Lynn caur 
Wisbech uz Cambridge un London

Autobusu kursēšanas laiku grafiku izdrukas ir pieejamas informācijas punktos Fenland @ your service. Lai iegūtu 
papildinformāciju, sazinieties ar attiecīgo autobusu uzņēmumu, izmantojot iepriekšējo tabulu.



Vilcienu operatori

Fenland apgabalā dzelzceļa maršrutus nodrošina 3 vilciena operatori

• Cross Country Trains
• East Midlands Trains
• Abellio Greater Anglia

Lai saņemtu papildinformāciju par kursēšanas laikiem, sazinieties ar attiecīgo uzņēmumu.

Operators Kontaktinformācija Vietne Informācija

Cross Country Trains

0844 811 0124

0844 811 0126
(teksta tālrunis)

www.crosscountrytrains.co.uk
Birmingham New Street – Stansted Airport. 
Aptuveni reizi stundā visas dienas garumā 
līdz vakaram.

East Midlands Trains

0345 712 5678

18001 0345 712 5678
(TextDirect)

www.eastmidlandstrains.co.uk

Liverpool - Norwich reisi pietur tikai dzelzceļa 
stacijā March. No pirmdienas līdz sestdienai 
pasažieriem piemērotos laikos uz Liverpool 
kursē agrie un vēlie reisi, kā arī pusdienlaika reiss. 
Svētdienu pēcpusdienās abos virzienos kursē 
tiešie reisi..

Abellio Greater Anglia  0345 600 7245 www.abelliogreateranglia.co.uk

No Peterborough uz Ipswich caur Whittlesea, 
March un Manea, no pirmdienas līdz 
sestdienai. Vilciens kursē reizi divās stundās 
visas dienas garumā. Svētdienās reizi divās 
stundās kursējošais vilciens pietur visās 
stacijās, izņemot Manea.
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Kopienas transporta operators
Operators Kontaktēšanās Vietne

FACT Ltd 01354 661234 www.fact-cambs.co.uk

FACT sniegtie pakalpojumi  (Lai izmantotu šos pakalpojumus, jums ir jābūt FACT dalībniekam, un par to ir jāmaksā neliela gada maksa)

BRAUCIENA IZSAUKŠANA (DIAL-A-RIDE — DAR)
Fenland apgabalā darbojas četri DAR maršruti, un ir pieejami mēneša īpašie reisi uz tādām vietām kā Peterborough, Stamford, Ely, Huntingdon un 
King’s Lynn. Šis ir iepriekš rezervējams, plānots reiss, kurš pašlaik piecas dienas nedēļā kursē visā Fenland apgabalā. Brauciena izsaukšana nodrošina 
pilnīgu transportēšanu no sākumpunkta līdz beigu punktam personām, kas dzīvo apvidos, kuros ir ierobežota piekļuve vietējiem autobusu 
maršrutiem vai šādas piekļuves nav vispār, vai pat gadījumā, ja pa dienu jums nav piekļuves automašīnai. Šī iespēja arī palīdz personām, kas 
vecuma vai invaliditātes dēļ nespēj braukt ar sabiedrisko transportu. Lai varētu izmantot Brauciena izsaukšanas priekšrocības, jums nav jābūt gados 
vecākai personai vai personai ar invaliditāti!

NOLĪGŠANA GRUPĀ (GROUP HIRE) 
Jebkurai bezpeļņas personai, kuras aktivitātes ir saistītas ar sociālo veselības aprūpi, atpūtu, kultūru vai līdzīgiem mērķiem, nomāšanai ir 
pieejams autoparks ar dažādiem pilnībā aprīkotiem mikroautobusiem.

AUTO IZSAUKŠANA (DIAL-A-CAR)
Šis ir iepriekš rezervējams pakalpojums, ko var izmantot jebkura privātpersona, kurai nav piekļuves sabiedriskajam transportam. Šo 
pakalpojumu varat izmantot, lai apciemotu draugus/radiniekus vai dotos uz medicīnas iestādi.

MIKROAUTOBUSU VADĪTĀJU INFORMĒTĪBAS SHĒMAS (MINIBUS DRIVER AWARENESS SCHEME — MiDAS) APMĀCĪBA
FACT apmāca savus Autovadītājus un Pasažieru asistentus atbilstoši valstī atzītajam MiDAS standartam. Turklāt FACT savu MiDAS 
autovadītāju/pasažieru asistentu apmācību var piedāvāt arī citām organizācijām. Mikroautobusu vadītāju informētības shēmu (Minibus 
Driver Awareness Scheme — MiDAS) un Pasažieru asistentu apmācības shēmu (Passenger Assistant Training Scheme — PATS) ir 
sankcionējusi Kopienas transporta asociācija (Community Transport Association), kura popularizē nacionāli atzītu standartu mikroautobusu 
vadītāju un pasažieru asistentu novērtēšanai un apmācībai. Tā ir izstrādāta ar mērķi uzlabot mikroautobusu vadītāju standartus un 
veicināt drošu mikroautobusu darbību. FACT instruktors var novērtēt un apmācīt mikroautobusu vadītājus, sniedzot viņiem iemaņas, kas ir 
nepieciešamas drošai un pārliecinātai mikroautobusu vadīšanai, vienmēr paturot prātā pasažiera vajadzības. Šīs iemaņas ietver arī pasažieru 
iecelšanu/izcelšanu, izmantojot pacēlāju, rampu vai vinču, un ratiņkrēsla piestiprināšanas aprīkojuma/sēdekļa jostu lietošanu. 
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Kopienas auto shēmas (Community Car Schemes)
Kopienas auto shēmas sniedz ļoti augstu novērtētus pakalpojumus tiem, kas citādi nespētu doties uz medicīniskajiem apmeklējumiem, veikt 
iepirkumus vai saņemt citus pakalpojumus, un nespētu tikties ar radiniekiem un draugiem. Shēmas var nodrošināt transportu būtiskiem 
ceļojumiem tādām personām, kam ir grūti izmantot sabiedrisko transportu un kam nav piekļuves automašīnai. Braucienus nodrošina 
brīvprātīgie autovadītāji, un tie ir jāreģistrē ar koordinatora starpniecību. Lai uzzinātu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo shēmu.

Kopienas auto shēmas 
nosaukums

Kontaktinfor-
mācija

Informācija

Chatteris Community 
Car Scheme

07944 814156

Chatteris iedzīvotājiem tiek nodrošināti braucieni uz daudziem galamērķiem, piemēram, uz 
ģimenes ārsta prakses vietu vai citām medicīniskām iestādēm. Tiek nodrošināts arī transports 
sociāliem nolūkiem, tostarp iepirkumiem, draugu, friziera, sabiedrisko klubu apciemojumiem 
un tamlīdzīgi.

Joan Jumeau Adapted 
Car Scheme

07716 887543
Chatteris un apgabala iedzīvotājiem tiek nodrošināts transports, izmantojot 
transportlīdzekļus, kuros var iekāpt arī ratiņkrēslā, lai varētu veikt braucienus sociālos 
un medicīniskos nolūkos.

Doddington & Benwick
Community Car Scheme

07919 061158
Chatteris un apgabala iedzīvotājiem tiek nodrošināts transports, izmantojot 
transportlīdzekļus, kuros var iekāpt arī ratiņkrēslā, lai varētu veikt braucienus sociālos 
un medicīniskos nolūkos.

Elm, Friday Bridge, 
Coldham & Christchurch
Community Car Scheme

07902 316360

Elm, Friday Bridge un Coldham iedzīvotājiem, kas nespēj doties svarīgos braucienos, 
izmantojot citus līdzekļus. Iespējams organizēt tādus braucienus kā klīnikas vai 
slimnīcas apmeklējumi, optiķa un zobārsta apmeklējumi, kā arī apmeklēt draugus 
un radiniekus slimnīcā. Iespējami arī braucieni sociālos nolūkos, tostarp iepirkšanās, 
draugu apciemošana un citi.
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Gorefield Community 
Car Scheme

07500 479444

Cilvēkiem, kas dzīvo Gorefield pagastā un atrodas tuvējā klīnikā Parsons Drove GP 
Surgery, kuri nespēj doties svarīgajos braucienos, izmantojot citus līdzekļus. Transports 
tiek nodrošināts galvenokārt klīnikas vai slimnīcas plānotajām vizītēm, optiķa un 
zobārsta apmeklējumiem, kā arī zāļu saņemšanai pret recepti. Iespējams arī apciemot 
draugus un radiniekus, kas atrodas slimnīcā, un pieejami braucieni sociālos nolūkos.

Leverington, Newton and 
Tydd Villages Community 
Car Scheme

07879 082158

Leverington pagasta iedzīvotājiem, kas nespēj doties svarīgos braucienos, izmantojot 
citus līdzekļus. Transports tiek nodrošināts galvenokārt klīnikas vai slimnīcas 
plānotajām vizītēm, optiķa un zobārsta apmeklējumiem, kā arī zāļu saņemšanai pret 
recepti. Iespējams arī apciemot draugus un radiniekus, kas atrodas slimnīcā.

Manea Community 
Car Scheme

07913 417358

Manea iedzīvotājiem, kas nespēj doties svarīgos braucienos, izmantojot citus līdzekļus. 
Iespējams organizēt tādus braucienus kā klīnikas vai slimnīcas apmeklējumi, optiķa un 
zobārsta apmeklējumi, kā arī apmeklēt draugus un radiniekus slimnīcā. Iespējami arī 
braucieni sociālos nolūkos, tostarp iepirkšanās, draugu apciemošana un citi.

March Community 
Car Scheme

07742 928531

March iedzīvotājiem, kas nespēj doties svarīgos braucienos, izmantojot citus līdzekļus. 
Iespējams organizēt braucienus uz ģimenes ārsta prakses vietām vai uz slimnīcu, pie 
optiķa, kā arī zobārsta apmeklējumus. Iespējams arī apciemot draugus un radiniekus, 
kas atrodas slimnīcā.

Parson Drove Surgery 
Car Service

07766 534280

Pacientiem, kas reģistrēti klīnikā Parson Drove GP Surgery, kuriem nav automašīnas 
un kuri nevar izmantot prasto sabiedrisko transportu. Nodrošina transportu, lai veiktu 
medicīniskus apmeklējumus pie ārsta, māsiņas, zobārsta, optiķa vai hiropēda, zāļu 
izņemšanai pret recepti vai ambulatoro apmeklējumu veikšanai, kā arī radinieku vai 
draugu apciemošanai slimnīcā.

Kopienas auto shēmas 
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Whittlesey Community 
Car Scheme

07810 427483

Whittlesey, Coates, Eastrea, Turves un Pondersbridge iedzīvotājiem piedāvā transportu 
sociāliem un medicīniskiem nolūkiem, t.i., ģimenes ārsta prakses vietas, optiķu, 
zobārstu apmeklējumiem un iepirkšanās braucieniem. Iespējams organizēt braucienus, 
lai apciemotu draugus un ģimenes locekļus slimnīcā vai izpildītu ambulatorās vizītes.

Wimblington & Stonea 
Community Car Scheme

07563 782938

Wimblington iedzīvotājiem nodrošina transportu sociāliem un medicīniskiem nolūkiem. 
Iespējams organizēt tādus braucienus kā klīnikas vai slimnīcas apmeklējumi, optiķa un 
zobārsta apmeklējumi, kā arī apmeklēt draugus un radiniekus slimnīcā. Iespējami arī 
braucieni sociālos nolūkos, tostarp iepirkšanās, draugu apciemošana un citi.

Wisbech Community 
Car Scheme

07541 400780

Wisbech iedzīvotājiem, kas nespēj doties svarīgos braucienos, izmantojot citus līdzekļus. 
Iespējams organizēt tādus braucienus kā klīnikas vai slimnīcas apmeklējumi, optiķa un 
zobārsta apmeklējumi, kā arī apmeklēt draugus un radiniekus slimnīcā. Iespējami arī 
braucieni sociālos nolūkos, tostarp iepirkšanās, draugu apciemošana un citi.

Wisbech St Mary Community 
Car Scheme (ietver ciematus 
Guyhirn, Ring’s End, Murrow 
un Thorney Toll)

07592 407283

Medicīniskiem braucieniem, piemēram, vizītēm klīnikā, slimnīcā vai pie zobārsta, 
lai pret recepti izņemtu zāles un apmeklētu slimnīcu, kā arī sociāliem braucieniem 
uz klubiem, aktivitātēm, radinieku un draugu apciemojumiem, vai iepirkšanās 
braucieniem. Šī shēma ir īpaši paredzēta tam, lai nepieciešamajos galamērķos palīdzētu 
nokļūt personām, kurām nav transporta, un vecāka gadagājumu cilvēkiem.

Kopienas auto shēmas
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Wisbech taksometru  
operatora nosaukums

Kontaktin-
formācija

A1 Taxis 01945 480235

Ace Taxi 01945 467565

Acme Cabs 01945 585858

Andrew’s Travel Service 01945 467046

Andy’s Taxi 07946 534865

B’s Taxi 07780 850640

Bev’s Taxi 01945 466466

Billy’s Cabs 07887 874313

Cox’s Taxi 01945 580242

Fenland Taxi 01945 474554

Glenn’s Taxis 07771 654849

Horsefair Taxi’s 07949 888132

Jimmy’s Cabs 07787 722280

Jo’s Taxi 07516 657395

Kelly’s A1 Airport Taxi 07881 973414

Murrow Taxi 07786 330990/
01945 700402

Wisbech Taxis 01945 440099

Wisbech privāti nolīgstama  
operatora nosaukums

Kontaktin-
formācija

Gathercole Cars 01945 583974

JR Cars Ltd 07894 498845/
01945 871450

Parkers of Wisbech Ltd 01945 463828

Needham Cars 01945 860996

The Private Hire Company 07860 573604

March taksometru  
operatora nosaukums

Kontaktin-
formācija

5 star Euro Taxi 07737 248856

A & D Cabs 01354 659419

CT Taxi 01354 652552

Dave’s Cars 07551 368364

Dart Taxi 01354 658189

Gem Cabs 01354 655252

Jo’s Taxi 07516 657395

M & K Cabs 01354 657780

March Taxis 01354 656827

Star Taxi 07784 125287
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March privāti nolīgstama  
operatora nosaukums

Kontaktin-
formācija

MPV Private Hire 01354 741881

Shades Limos 01354 650059

Whittlesey privāti nolīgstama 
operatora nosaukums

Kontaktin-
formācija

1st Call Private Hire 01733 202278

Hobbs Private Hire 01733 205043

Luxe Travel Ltd 01733 202902

Swift Carz 01733 206666

Chatteris taksometru  
operatora nosaukums

Kontaktin-
formācija

AEG Taxi 07947 748002/
01354 694411
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NHS pacientu transports, kas nav ārkārtas gadījumiem  
(NHS Non Emergency Patient Transport)

NHS pacientu transports, kas nav ārkārtas gadījumiem 
Ja NHS vizītes nav ārkārtas vizītes, paši pacienti ir atbildīgi par nokļūšanu uz šīm vizītēm un atpakaļ.
NHS Cambridgeshire finansē pacientu transportēšanu vienīgi tādiem pacientiem, kuriem pastāv medicīniska nepieciešamība un nav citu 
līdzekļu, kā nokļūt slimnīcā un atgriezties no tās. Pacientu transportēšana tiek noorganizēta ar ģimenes ārsta starpniecību, un tai ir jāatbilst 
noteiktām medicīniskajām vajadzībām.
 
Vai esmu piemērots šī pakalpojuma saņemšanai?
Pacients ir tiesīgs saņemt pakalpojumu, ja:
  pacienta medicīniskais stāvoklis būtu kaitīgs pacienta stāvoklim vai atveseļošanās procesam, ja pacients braukšanai izmantotu citus 

līdzekļus;
  pacienta medicīniskais stāvoklis ietekmē pacienta mobilitāti, tādēļ pacients nevar saņemt veselības aprūpi, izmantojot citus līdzekļus;
 kopā ar bērnu tiek transportēts kāds no bērna vecākiem vai aizbildņiem;
  pacienta transports ir jānodrošina arī pacienta pavadonim vai kopējam, piem., pavadot personu ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, 

neaizsargātus pieaugušos vai pildot tulka funkcijas. Transporta rezervēšanas laikā informējiet savu ģimenes ārstu, ja jums ir 
nepieciešams šis pakalpojums, lai jums to varētu noorganizēt.

Alternatīvas transporta norunas
Ja neesat tiesīgs saņemt pacientu transportu, jums transports jāorganizē pašam. Šajā bukletā ir uzskaitīti alternatīvi transporta veidi.
 
Palīdzība saistībā ar braukšanas maksām
Ja saņemat pabalstu atkarībā no ienākumiem, jums ir mazi ienākumi vai esat pensionārs-veterāns, iespējams, varat saņemt palīdzību 
saistībā ar braukšanas maksām, izmantojot Veselības aprūpes braukšanas maksu shēmu (Healthcare Travel Costs Scheme — HTCS). Lai 
uzzinātu papildinformāciju, sazinieties ar Pacientu konsultēšanas un koordinēšanas dienestu (Patient Advice & Liaison Service — PALS) pa 
tālruni 0800 013 2511 vai apmeklējiet vietni www.nhs.uk/healthcosts 
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Informācija par autobusiem un vilcieniem jūsu mobilajā tālrunī, 
planšetdatorā vai datorā

Mainoties tehnoloģijai, arī autobusu un vilcienu uzņēmumi arvien vairāk informācijas elektroniski sniedz internetā, izmantojot sociālos 
mēdijus un teksta paziņojumus jūsu mobilajā tālrunī. Šī informācija tiek sniegta papildus informācijai, kas atrodama transporta 
uzņēmumu vietnēs. Šī Fenland transporta kataloga sadaļa ir veidota ar mērķi sniegt jums ziņas par sabiedriskā transporta elektronisko 
informāciju.

Autobusi
Programma My Bus Trip App jums nodrošina reālā laika informāciju par autobusu reisiem, izmantojot mobilo tālruni, tostarp informāciju 
par reisa maršrutu, reāllaika informāciju par autobusa atrašanās vietu, autobusu kustības sarakstu un pieturu atrašanās vietām. Šo 
programmu varat bez maksas lejupielādēt vietnē www.cambridgeshire.gov.uk/info/200017/buses

TrainTracker™
Traintracker™  sniedz reāllaika informāciju par šodien plānotajiem vilcienu reisiem vai informāciju par kustības sarakstu nākamajiem trim 
mēnešiem. Uzņēmumam Traintracker™ varat pazvanīt pa tālruni 0871 200 4950. Maksa par zvanu ir 10 p/minūtē, zvanot no BT tālruņa, bet 
maksa par zvaniem no citiem operatoriem un mobilo sakaru operatoriem var būt lielāka. Lai uzzinātu papildinformāciju par Traintracker™, 
apskatiet vietni http://www.nationalrail.co.uk/times_fares/2104.aspx

TrainTracker™ īsziņa 
Šis ir automatizēts pakalpojums, ko sniedz Nacionālā dzelzceļa uzziņu dienests (National Rail Enquiries), un tas jums sniedz reāllaika 
informāciju par kursējošajiem vilcieniem nākamo 24 stundu laikā, nosūtiet savu pieprasījumu īsziņā uz 84950. TrainTracker™ īsziņa spēj 
pieņemt visu stacijas nosaukumu vai, lai lietošana būtu vienkāršāka, tas pieņem arī stacijas saīsināto kodu no 3 rakstzīmēm. Maksa par 
īsziņām, ko nosūtat uz 84950, atbilst jūsu standarta tīkla tarifam, un maksa par jums nosūtīto atbildi ir 25 p, ieskaitot PVN, un šo maksu 
no jums iekasē jūsu mobilo sakaru operators. Papildinformāciju par Traintracker™ īsziņu skatiet vietnē http://www.nationalrail.co.uk/
times_fares/1954.aspx

Pakalpojums Travel Alert, ko sniedz Nacionālā dzelzceļa uzziņu dienests
Lai pierakstītos tiešu ziņojumu saņemšanai, izmantojot SMS, e-pastu vai Twitter pakalpojumu, tā jūs informējot, vai vilciens kavējas vai ir 
atcelts, apmeklējiet vietni http://www.nationalrail.co.uk/times_fares/46465.aspx 
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Fenland sabiedriskā transporta informācijas e-pasta un Twitter 
kontaktinformācija
 

Uzņēmums E-pasts Twitter konts

Stagecoach in Norfolk (Norfolk Green) enquiries@norfolkgreen.co.uk @norfolkgreenbus

Stagecoach Cambridgeshire cambridge.enquiries@stagecoachbus.com

@Stagecoach_EastStagecoach Peterborough peterborough.enquiries@stagecoachbus.com

Stagecoach Huntingdonshire fenland.enquiries@stagecoachbus.com

First Group @First_X1

East Midlands Trains getintouch@eastmidlandstrains.co.uk @EMTrains

Cross Country Trains customer.relations@crosscountrytrains.co.uk @crosscountryuk

Abellio Greater Anglia contactcentre@abelliogreateranglia.co.uk
@greateranglia
@NRE_AbellioGA

Nacionālā dzelzceļa uzziņu dienests customer.relations@nationalrail.co.uk
@nationalrailenq
@NRE_Alerts

Dzelzceļa uzņēmumu asociācija  
(Association of Train Operating  
Companies, ATOC)

enquiries@atoc.org

Pacientu konsultēšanas un koordinēšanas 
dienests, (PALS)

ccs-tr.pals@nhs.net



Ciktāl mums zināms, visa šajā bukletā iekļautā informācija tā drukāšanas laikā ir pareiza. 
Apzināmies, ka informācijā var rasties izmaiņas, un turpmākajos atjauninātajos izdevumos tiks ieviesti grozījumi.
Lūdzu, informējiet mūs, ja konstatējat kādas kļūdas vai izlaidumus vai zināt kādus jaunus pakalpojumus. 
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Papildu palīdzība un konsultācijas
 

Uzņēmums Adrese Kontaktinformācija Vietne

Travel Line

Customer Services
Traveline information limited, 
Drury House
34-43 Russell Street
London WC2B 5HA

0871 200 2233

01142 211282
(teksta serviss)

www.traveline.info

Nacionālā dzelzceļa uzziņu dienests

National Rail Enquiries
Customer Relations
FREEPOST RSEH-TBGE-HBJJ, 
Plymouth, PL4 6AB

0345 748 4950

0345 605 0600
(teksta serviss)

www.nationalrail.co.uk

Dzelzceļa uzņēmumu  
asociācija (ATOC)

2nd Floor
200 Aldersgate Street
London, EC1A 4HD

02078 418000 www.atoc.org

Pacientu konsultēšanas un 
koordinēšanas dienests (PALS)

FREEPOST
RTGA-CTLG-SCKH
PALS & Patient Experience 
Team
Unit 3, Meadow Lane
St Ives, Cambs, PE27 4LG

0800 0132511

01480 355184

www.nhs.uk/chq/pages/1082.
aspx?CategoryID=68

Fenland District Council Fenland Hall, County Road 
March, PE15 8NQ

01354 654321 www.fenland.gov.uk/transport

Cambridgeshire County Council 
(Pasažieru transports)

Shire Hall, Castle Hill
Cambridge, CB3 0AP

03450 450675 www.cambridgeshire.gov.uk



Fenland Hall, County Road, March, 
Cambridgeshire, PE15 8NQ
Tālr.: 01354 654321
E-pasts:  info@fenland.gov.uk 
Vietne: www.fenland.gov.uk

Ja vēlaties saņemt šī dokumenta papildu eksemplārus, 
sazinieties ar Fenland District Council pa tālruni 01354 654321.

Padomes Fenland District Council sagatavotie dokumenti pēc  
pieprasījuma ir pieejami kopienas valodās, lielā fontā, Mūna  
rakstā, Braila rakstā, audio kasetēs un elektroniskā formātā. 


