
Nokļūšana no
punkta A uz punktu B

7. gadījuma izpēte — došanās uz darbu no 
March uz Wisbech, izmantojot autobusu
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Būtiski braucieni bez auto

5. Citas transporta iespējas 

Lai uzzinātu par citām transporta iespējām, kas ir pieejamas Fenland apgabalā, 
varat lejupielādēt Fenland transporta kataloga (Fenland Transport Directory) 
kopiju vietnē www.fenland.gov.uk/transport vai saņemt kopiju kādā no mūsu 
informācijas punktiem Fenland @ your service.

6. Šajā sērijā iekļautās gadījumu izpētes

1. gadījuma izpēte —  transporta līdzekļu kombinēšana sociālās aprūpes iestāžu 
un slimnīcu apmeklējumiem.

2. gadījuma izpēte —  braucieni iepirkties personai ar kustību traucējumiem un 
redzes un dzirdes traucējumiem.

3. gadījuma izpēte —  privātie, iepirkšanās un slimnīcas apmeklējumu 
braucieni personām, kurām ir kustību traucējumi un ir 
nepieciešama palīdzība

4. gadījuma izpēte —  slimnīcu apmeklējumi personām ratiņkrēslā, kuras 
pārvietojas kopā ar skābekļa balonu.

5. gadījuma izpēte —  transports jauniešiem izglītības vajadzībām pēc 16 gadu 
sasniegšanas.

6. gadījuma izpēte — vizītes uz slimnīcu Hinchingbrooke Hospital. 
7. gadījuma izpēte — došanās uz darbu no March uz Wisbech.
8. gadījuma izpēte — vilciena karte ģimenei (Family Railcard)
9. gadījuma izpēte —  no Whittlesey uz slimnīcu Peterborough City Hospital, 

iekāpjot no Rivergate autobusu pieturas.

Visas gadījumu izpētes varat saņemt mūsu vietējos informācijas punktos  
Fenland @ your service, vietējā bibliotēkā vai pie sava ģimenes ārsta.  
Varat tās arī lejupielādēt vietnē www.fenland.gov.uk/transport.

Latvian



Šī brošūra ir daļa no vairākām gadījumu izpētēm, kas veiktas, lai sniegtu 
informāciju par dažādām situācijām saistībā ar transportu.

Šajā gadījuma izpētē īpaša uzmanība tiek pievērsta transporta vajadzībām 
personām, kuras vēlas sākt darbu kaimiņu pilsētā.

1. Iepazīstieties ar G. kungu

Pašlaik G. kungs ir bezdarbnieks un dzīvo March pilsētā. G. kungam tiek 
piedāvāts darbs Wisbech pilsētā, bet viņš nezina, kā uz turieni nokļūt, jo nav 
pieejama automašīna.

G. kungam ir jātiek līdz Wisbech pilsētai, lai sāktu darbu plkst. 8.30, un 
jāatgriežas March pilsētā pēc darba beigām plkst. 17.30.

2. G. kunga vajadzību izprašana

G. kungam ir šādas konkrētas transporta vajadzības un grūtības:

• jānokļūst Wisbech pilsētā, lai sāktu darbu plkst. 8.30;
• jāatgriežas mājās pēc darba beigām plkst. 17.30.

 
3. Pieejamās autobusu iespējas

No March uz Wisbech
Autobuss Norfolk Green Service 56 atiet no March Broad Street pieturas plkst. 
7.20 un pienāk Wisbech Horsefair autobusu pieturā plkst. 7.52. Šādi G. kungam 
ir laiks tikt līdz darba vietai.

Autobusa maršruts 56. reiss visu dienu apkalpo arī ciematus Benwick, 
Doddington un Manea aptuveni divas reizes stundā un ciematus Wimblington, 
Coldham, Friday Bridge un Elm aptuveni reizi stundā.

No Wisbech uz March
Mājās iespējams atgriezties, plkst. 18:00 dodoties ar autobusu Norfolk Green 
Service 46 no Wisbech Horsefair autoostas. Šis autobuss March pilsētā pienāk 
plkst. 18:24.

Aptuveni reizi stundā visu dienu 46. reiss apkalpo arī ciematus
Westry, Ring’s End, Guyhirn un Wisbech St Mary.

Ja G. kungam ir pazemināta tarifa autobusa caurlaide, atpakaļbrauciens būtu bez 
maksas. Pazemināta tarifa autobusa caurlaidi nevar lietot pirms plkst. 9.30, tādēļ G. 
kungam būtu jāmaksā par turpceļu.

Pilnīgu kursēšanas laiku grafiku varat skatīt vietnē www.norfolkgreen.co.uk vai 
saņemt autobusā, kā arī jebkurā informācijas punktā Fenland @ your service.

4. Biļešu iespējas

No March, Broad Street uz Wisbech Horsefair

Biļetes veids Cost Description
Pieaugušajam, vienā 
virzienā (Adult Single)

£2.50 Derīga tikai vienam braucienam

Jaunietim (16–19 gadi), 
vienā virzienā (16-19 Single)

£2.00

Pieaugušajam, turp un 
atpakaļ (Adult Return)

£4.30 Derīga vienam atpakaļbraucienam 
izsniegšanas datumā

Jaunietim (16–19 gadi), turp 
un atpakaļ (16-19 Return)

£3.50

Pieaugušajam, nedēļas 
biļete (Adult Weekly)

£19.00 Derīga neierobežotam braucienu 
skaitam starp divām noteiktām 
pieturām septiņu dienu periodā
kopš iegādes datuma

Jaunietim (16–19 gadi), 
nedēļas biļete (16-19 Weekly)

£16.00

Pazemināta tarifa autobusa 
caurlaide (Concessionary 
bus pass)

Bez 
maksas 

pēc 
plkst. 
9.30

Grāfistes padome Cambridgeshire 
County Council izsniedz gados 
vecākiem cilvēkiem saistībā ar 
sieviešu pensionēšanās vecumu 
un noteiktām personām ar 
attiecīgu invaliditāti. Lai iegūtu 
papildinformāciju, dodieties uz vietni 
www.cambridgeshire.gov.uk/transport.

Norādītas 2015. aprīlī noteiktās cenas


