
Maršruts Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes stacija  

 
Kustības saraksts līdz 31. maijam 

(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 1. jūnija 

Autobuss no pirmdienas līdz 

piektdienai, tajā skaitā arī svētku dienās, 

no Daugavpils autoostas izbrauca 

plkst.5.50 

Autobuss darbadienās no Daugavpils 

autoostas izbrauc plkst.5.50; svētku 

dienās reiss netiks izpildīts 

Autobuss no pirmdienas līdz 

piektdienai, tajā skaitā arī svētku dienās, 

no pieturvietas Cirši izbrauc plkst.6.20 

Autobuss katru darbadienu no 

pieturvietas Cirši izbrauc plkst.6.20; 

svētku dienās reiss netiks izpildīts 
 

Maršruts Nr.6154 Daugavpils–Celtnieks  

 
Kustības saraksts līdz 31. maijam 

(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 1. jūnija 

Autobuss no Daugavpils autoostas 

trešdienā, piektdienā, sestdienā un 

svētdienā izbrauc plkst.15.20;  

izpildes periods – no 1. aprīļa līdz 

31. oktobrim 

Autobuss no Daugavpils autoostas 

turpmāk katru dienu izbrauks 

plkst.15.20; 

izpildes periods – no 1. aprīļa līdz 

31. oktobrim 

Autobuss no pieturvietas Celtnieks 

trešdienā, piektdienā, sestdienā un 

svētdienā izbrauc plkst.15.45;  

izpildes periods – no 1. aprīļa līdz 

31. oktobrim 

Autobuss no pieturvietas Celtnieks 

turpmāk katru dienu izbrauks 

plkst.15.45; 

izpildes periods – no 1. aprīļa līdz 

31. oktobrim 

 

Maršruts Nr.6200 Ilūkste–Ilze–Dviete–Ilūkste  

 
Kustības saraksts no 1. jūnija 

- pieturvieta Lāčplēsis tiek pārsaukta par pieturu Pilskalne; 

- pieturvieta Dumblina turpmāk sauksies Līdumi; 

- pieturvieta Žagari tiks pārsaukta par pieturu Upenieki 
 

Maršruts Nr.6203 Ilūkste–Zariņi–Bebrene  

 
Kustības saraksts no 1. jūnija 

- pieturvieta Zemgale tiek pārsaukta par pieturu Doļnaja 

 

Maršruts Nr.6207 Ilūkste–Eglaines stacija 

 
Kustības saraksts no 1. jūnija 

- pieturvieta Cīņa tiek pārsaukta par pieturu Ziediņi 

 

Maršruts Nr.5502 Daugavpils–Ļubasti–Daugavpils  

 



* Maršrutā izveidoti lokveida reisi; reisu izpildes laiki palika nemainīgi, bet divos 

reisos pasažieru pārvadājumi vairs netiks nodrošināti. 

 
Kustības saraksts līdz 31. maijam 

(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 1. jūnija 

Autobuss no Daugavpils autoostas 

izbrauca plkst.19.40 

Reiss netiks izpildīts 

Autobuss no pieturvietas Ļubasti 

izbrauca plkst.20.05 

Reiss netiks izpildīts 

 

Maršruts Nr.6176 Daugavpils–Degtjarka  

 
Kustības saraksts līdz 31. maijam 

(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 1. jūnija 

Autobuss katru dienu plkst.9.50 

izbrauca no Daugavpils autoostas un 

brauca līdz pieturvietai Degtjarka 

Autobuss periodā no 1. novembra līdz 

31. martam darbadienās plkst.9.50 

izbrauks no Daugavpils autoostas un 

brauks līdz pieturvietai Birķineļi, 

pasažieru apmaiņu veicot arī pieturvietā 

Mičurineca; 

 

periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 

autobuss plkst.9.50 no Daugavpils 

autoostas izbrauks katru dienu 

Autobuss katru dienu plkst.17.45 

izbrauca no Daugavpils autoostas un 

brauca līdz pieturvietai Degtjarka 

Autobuss periodā no 1. novembra līdz 

31. martam darbadienās plkst.17.45 

izbrauks no Daugavpils autoostas un 

brauks līdz pieturvietai Birķineļi, 

pasažieru apmaiņu veicot arī pieturvietā 

Mičurineca; 

 

periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 

autobuss plkst.17.45 no Daugavpils 

autoostas izbrauks katru dienu 

Autobuss katru dienu plkst.10.20 

izbrauca no pieturvietas Degtjarka  

Autobuss periodā no 1. novembra līdz 

31. martam darba dienās plkst.10.10 

izbrauks no pieturvietas Birķineļi, 

pasažieru apmaiņu veicot arī pieturvietā 

Mičurineca; 

 

periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 

autobuss katru dienu plkst.10.20 

izbrauks no pieturvietas Degtjarka 

Autobuss katru dienu plkst.18.10 

izbrauca no pieturvietas Degtjarka 

Autobuss periodā no 1. novembra līdz 

31. martam darba dienās plkst.18.05 

izbrauks no pieturvietas Birķineļi, 

pasažieru apmaiņu veicot arī pieturvietā 

Mičurineca; 

 



periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 

autobuss katru dienu plkst.18.10 

izbrauks no pieturvietas Degtjarka 

 

Maršruts Nr.6161 Daugavpils–Faļtopi–Kaplava   
 

Kustības saraksts no 1. jūnija 

Autobuss, kas no pieturvietas Kaplava katru dienu izbrauc plkst.8.30 un 14.55, 

pasažieru apmaiņu veiks arī pieturā Faļtopi 

 

 


