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10. gadījuma izpēte — X1 maršruts visai ģimenei

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

Būtiski braucieni bez auto

Latvian
4.  Transporta iespējas, kas atbilst katra ģimenes locekļa vajadzībām

Labākā iespēja visiem četriem ģimenes locekļiem ir X1 Excel autobusu 
pakalpojumi. Šie pakalpojumi nodrošina transporta iespējas no ļoti agra rīta līdz 
vēlai naktij. Tas nodrošina elastību katras meitenes vajadzībām un ļauj X. kungam 
nokļūt Londonā līdz darbalaika sākumam, kad nepieciešams. Tādējādi netiek 
pavadīts ilgs laiks, braucot tieši uz Londonu, turklāt tā ir lētāk, nekā maksāt par 
benzīnu un auto novietošanu pie vilcienu stacijas Peterborough. X. kundze arī var 
izmantot to pašu maršrutu, lai ātri nokļūtu savā darba vietā.

5. Kā piekļūt šim transporta pakalpojumam vai to rezervēt

•  X1 maršruta grafiki ir pieejami vietnē www.firstgroup.com vai  
www.cambridgeshire.gov.uk.

•  Atsevišķu braucienu vai nedēļas biļetes var iegādāties tieši pie 
autobusa vadītāja

•  Mēneša vai gada biļetes ir pieejamas, sazinoties ar autobusu operatoru 
FirstGroup pa 03456 020 121 vai vietnē www.firstgroup.com un maksājot ar 
kredītkarti vai debetkarti, kā arī izmantojot lietotni M Tickets jūsu mobilajā tālrunī.

6. Citas transporta iespējas

Lai uzzinātu par citām transporta iespējām, kas pieejamas Fenland apgabalā, 
varat skatīt Fenland transporta katalogu (Fenland Transport Directory) tiešsaistē 
vietnē www.fenland.gov.uk/transport vai jebkurā mūsu veikalā Fenland @ 
your service.



3. Pašreizējās transporta iespējas un to piemērotība

X. ģimenes īpašās problēmas attiecībā uz katru transporta iespēju.
Iespējas Komentāri

X1 autobuss •  Šis reiss tiek izpildīts katras 30 minūtes no 
Norwich uz Peterborough caur Wisbech un 
Kings Lynn. Reisi sākas agri no rīta un turpinās 
līdz vēlai naktij

•  Abas meitenes var iegādāties nedēļas, mēneša 
vai gada biļetes, kas nodrošina neierobežotu 
braucienu skaitu ar X1 autobusu

•  Tā kā abas meitenes ir vecumā līdz 19 gadiem, 
ir iespējams izmantot jauniešu biļešu cenu, 
kas ir zemāka

•  X1 savieno ar vilcienu staciju Peterborough, 
tā ļaujot X. kungam nokļūt Londonā līdz 
plkst. 9.00

•  X1 maršrutam arī ir pieturvieta tuvu X. kundzes 
darba vietai

Citi autobusu maršruti •  Autobuss Service 46 brauc no Wisbech uz 
Kings Lynn aptuveni reizi stundā, bet pēdējais 
reiss atpakaļ ir vēlu pēcpusdienā 

•  Ir pieejamas biļetes ar atlaidi personām vecumā 
no 16 līdz 19 gadiem

•  Autobuss Service 390 brauc no Wisbech 
uz Peterborough, bet reisi tiek veikti tikai 
trešdienās

Taksometrs •  Izmaksas, lai izmantotu šo veidu, salīdzinot 
ar citām iespējām, var izrādīties augstas

•  Šī iespēja var noderēt īsajam attālumam, kas 
jāveic X. kundzei

Brauciena izsaukšana  
(Dial A Ride)

•  Brauc uz Peterborough vai Kings Lynn tikai 
reizi nedēļā

•  Ģimene neatbilst dalības kritērijiem
Kopienas auto shēma 
(Community Car Scheme)/
auto izsaukšana (Dial a Car)

•  Nav pasažieru maršruts ar mērķi nogādāt 
personas darba vietās

•  Izveidots, lai nodrošinātu piekļuvi veselības 
aprūpes vai vietējiem pakalpojumiem vietās, 
kur nav piemērotu autobusu maršrutu

•  Ģimene neatbilst dalības kritērijiem
Vilciens •  Wisbech pilsētā vilciena nav

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

Šajā gadījuma izpētē ir aprakstītas transporta prasības ģimenei, kas dzīvo Wisbech 
pilsētā un kurai ir dažādas individuālas transporta vajadzības.

1. Iepazīsties ar X. ģimeni

X. kungs un kundze abi strādā, un viņiem ir divi pusaugu bērni.
X. kungs strādā no mājām, bet viņam divas reizes nedēļā ir jādodas uz Londonu. 
X. kundze strādā Wisbech pilsētā.
A. jaunkundzei ir jādodas uz Peterborough 4 dienas nedēļā dažādos laikos uz 
nodarbībām universitātē. Savukārt B. jaunkundze strādā no 9.00 līdz 17.00 
Kings Lynn pilsētas centrā un bieži pēc darba socializējas ar saviem kolēģiem.

2. Dažādu ģimenes locekļu vajadzību izprašana

•  Katram ģimenes loceklim ir jādodas citā virzienā.
•  Ģimenei ir jādala viena automašīna, un nevienai meitai nav transportlīdzekļa 

vadītāja apliecības.
•  X. kungs un kundze abi strādā, tāpēc nespēj aizvest meitas uz darbu vai 

universitāti.
•  Ģimenei ir nepieciešams pārvietoties gan dienas laikā, gan arī vakaros uz 

mājām no darba un pēc socializēšanās.


