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Telšiai vieni iš pirmųjų Lietuvoje įžiebė Kalėdų eglę. Telšikiais rinkosi į pagrindinę miesto aikštę
ne vien pasižiūrėti ir sudalyvauti Kalėdinės eglės įžiebime, bet ir sutikti atsinaujinusi miesto
autobusų parką.

  

Telšiai nuo šiandien skelbia, jog turi devynis naujus autobusus. Septyni iš jų – varomi
suspaustomis gamtinėmis dujomis, du – suspaustomis gamtinėmis dujomis bei elektra.

  

Autobusai įsigyti pagal Klimato kaitos specialiąją programą „Mažai taršių miesto autobusų
keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“. Iš viso devynioms šalies keleivinio
transporto įmonėms buvo paskirstyti 83 dujiniai „Castrosua City Versus Citelis CNG“ ir dešimt –
„Castrosua Tempus Hybrid“. Transporto priemonėms pirkti skirta beveik 90 mln. litų.

    

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane buvo
nurodyta, jog visi pareiškėjai privalės gauti bent po vieną hibridinį – suspaustomis gamtinėmis
dujomis ir elektra – varomą autobusą. Bendrovei „Raseinių autobusų parkas“ atsisakius
dalyvauti projekte, jiems skirtas hibridas atiteko Telšių autobusų parkui. Taigi Telšių vežėjai
eksploatuos net dvi itin originalias, net Europoje kol kas retai sutinkamas transporto priemones.
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„Visi autobusai įregistruoti, jų balionai pripildyti dujų. Vairuotojai apmokyti vairuoti jiems
neįprastas transporto priemones. Tikimės, jog naujieji autobusai tarnaus mums ilgai ir
patikimai“, - kalba Telšių autobusų parko direktorius Petras Ročius.

  

„Nauji autobusai Telšiuose – didelis ir nekasdienis įvykis. Džiugu ir tai, jog Telšiai tapo
septintuoju Lietuvos miestu, kur važinės ekologiški suspaustas gamtines dujas naudojantys
autobusai,“ – sako P. Ročius.

  

Visi smalsuoliai šiandien galėjo pasivažynėti naujais autobusiais.

      Skelbti  by Telšių rajono savivaldybė .    

Kalėdų eglės įžiebimo metu telšiškius filmavo ir tiesiogai rodė TV3 televizija, kuri siais metais
vėl organizuoja išsipildymo akciją.

  

Daugiau Kalėdinių renginių rasite www.renginiai.info

  

Nuotrauka ir filmuota medžiaga iš Telšių savivaldybės facebook profilio  https://www.fac
ebook.com/telsiaisavivaldybe

  

Junkitės ir Jūs prie mūsų  https://www.facebook.com/telsiaisavivaldybe
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