
Maršruta nosaukums No 1. oktobra 

Nr.7893 Daugavpils–Preiļi  Autobuss, kas no Daugavpils 
autoostas izbrauc plkst.10.50, 
galapunktā pienāks plkst.11.55 
(līdz šim pienāca plkst.12.12). 

 Autobuss no Preiļu autoostas 
izbrauks plkst.7.35 (līdz šim 
izbrauca plkst.7.20), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

 Autobuss no Daugavpils 
autoostas brīvdienās izbrauks 
plkst.13.50 (līdz šim izbrauca 
plkst.13.45), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

 Autobuss, kas no Viļānu 
autoostas izbrauc plkst.7.50, 
galapunktā pienāks plkst.9.55 
(līdz šim pienāca plkst.10.32). 

 Autobuss no Daugavpils 
autoostas darbadienās izbrauks 
plkst.13.50 (līdz šim izbrauca 
plkst.13.45), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

 Autobuss no Preiļu autoostas 
brīvdienās izbrauks plkst.9.35 
(līdz šim izbrauca plkst.9.10), 
nemainot pienākšanas laiku 
galapunktā. 

 Autobuss, kas no Daugavpils 
autoostas izbrauc plkst.17.35, 
galapunktā pienāks plkst.18.40 
(līdz šim pienāca plkst.18.57). 

 Autobuss no Preiļu autoostas 
izbrauks plkst.13.05 (līdz šim 
pienāca plkst.12.50), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

 Autobuss no Daugavpils 
autoostas svētdienās izbrauks 
plkst.19.35 (līdz šim izbrauca 
plkst.19.45), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

 Autobuss, kas no Viļānu 
autoostas izbrauc plkst.17.05, 
galapunktā pienāks plkst.19.00 
(līdz šim pienāca plkst.19.29). 

Nr.5481 Jēkabpils–Brodi  Autobuss no pieturas Brodi 
izbrauks darbadienās plkst.7.25 
un no Jēkabpils autoostas – 
plkst.17.20. 

 Autobuss, kas no pieturas 
Brodi 1 izbrauc plkst.7.22 un 
17.30, savukārt no Jēkabpils 
autoostas – plkst.7.10 un 17.15, 



pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

Nr.5490 Viesīte–Sauka–Lone  Autobuss, kas no pieturas 
Viesīte izbrauc plkst.6.50, 
pasažieru apmaiņu veiks pieturā 
Saukas krustceles un Rozes. 

 Autobuss, kas no pieturas Lones 
centrs darbadienās (mācību 
laikā) izbrauc plkst.7.30, 
pasažieru apmaiņu veiks pieturā 
Rozes, Saukas krustceles, 
Viesītes vidusskola un PII Zīlīte. 

Nr.5491 Viesīte–Lone  Autobuss, kas no pieturas Lones 
centrs darbadienās (mācību 
laikā) izbrauc plkst.7.35, 
pasažieru apmaiņu veiks pieturā 
Viesītes vidusskolas un PII Zīlīte. 

Nr.5492 Viesīte–Gāršas–Kalna 
Dambrāni–Viesīte 

 Autobuss, kas no pieturas 
Viesīte darbadienās (mācību 
laikā) izbrauc plkst.7.05, 
pasažieru apmaiņu veiks pieturā 
Ceļmalas, Vēji, Viesītes 
vidusskolas un PII Zīlīte. 

 Autobuss, kas no pieturas 
Viesīte darbadienās (mācību 
laikā) izbrauc plkst.14.50 un 
15.50, pasažieru apmaiņu veiks 
pieturā PII Zīlīte, Viesītes 
vidusskola, Vēji un Ceļmalas. 

Nr.5493 Viesīte–Lone–Sauka–Viesīte  Autobuss no pieturas PII Zīlīte 
no pirmdienas līdz ceturtdienai 
(mācību laikā) izbrauks 
plkst.15.50, iekļaujot pieturas 
Viesītes vidusskola, Rozes un 
Saukas krustceles (līdz šim 
izbrauca no pieturas Viesīte 
plkst.15.50). 

 Autobuss no pieturas PII Zīlīte 
izbrauks piektdienās (mācību 
laikā) plkst.15.00, iekļaujot 
pieturu Viesītes vidusskola, 
Rozes un Saukas krustceles 
(līdz šim izbrauca no pieturas 
Viesīte plkst.15.00). 

Nr.6891 Viesīte–Vārnava–Sunākste–
Viesīte 

 Autobuss, kas no pieturas 
Viesīte darbadienās (mācību 
laikā) izbrauks plkst.7.05, 
pasažieru apmaiņu veiks pieturā 
Vildavas, Ķīvītes, Jaunslikšāni, 
Viesītes vidusskola un PII Zīlīte. 

 Autobuss no pieturas PII Zīlīte 
darbadienās (mācību laikā) 
izbrauks plkst.16.00, iekļaujot 
pieturu Viesītes vidusskola, 



Jaunslikšāni, Ķīvītes un 
Vildavas. 

 Autobuss no pieturas Viesīte 
otrdienās un piektdienās 
(skolēnu brīvlaikā) izbrauks 
plkst.7.05, iekļaujot pieturu 
Vildavas, Ķīvītes un 
Jaunslikšāni. 

 Autobuss no pieturas Viesīte 
piektdienās (skolēnu brīvlaikā) 
izbrauks plkst.13.00, iekļaujot 
pieturu Jaunslikšāni, Ķīvītes un 
Vildavas. 

 Autobuss no pieturas Viesīte 
otrdienās (skolēnu brīvlaikā) 
izbrauks plkst.16.00, iekļaujot 
pieturu Jaunslikšāni, Ķīvītes un 
Vildavas. 

 


