
Maršruta nosaukums Izmaiņas no 21. februāra 

Nr.7371 Rīga–Ukri–Dobele  Maršruts tiks saīsināts līdz 
Jelgavai, kā rezultātā maršruta 
nosaukums būs Jelgava–Ukri–
Dobele. 

 Autobuss no Jelgavas autoostas 
pirmdienās un piektdienās 
izbrauks plkst.18.00 (līdz šim no 
Rīgas starptautiskās autoostas 
izbrauca plkst.16.50), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā – 
plkst.20.45. 

 Autobuss, kas no Dobeles 
autoostas pirmdienās un 
piektdienās izbrauc plkst.4.45, 
kursēs līdz Jelgavas autoostai. 

Nr.7363 Dobele–Jelgava  Autobuss, kas no Jelgavas 
autoostas izbrauc plkst.8.30 un 
no Dobeles autoostas – 
plkst.16.45, kursēs katru 
darbadienu (līdz šim kursēja 
otrdienās, trešdienās un 
ceturtdienās). 

Nr.7353 Jelgava–Bukaiši–Dobele  Reisā, kas Jelgavas autoostā 
otrdienās, trešdienās un 
ceturtdienās tiek uzsākts 
plkst.18.00, no pieturas Apgulde 
tiks mainīta braukšanas shēma: 
autobuss turpinās kursēt pa 
autoceļu P103, apstājoties 
pieturā Auru skola un Balvas. 
Pasažieru apmaiņa vairs netiks 
veikta pieturā Ceplīši un Pakaiši. 

 Autobuss, kas no Dobeles 
autoostas otrdienās, trešdienās 
un ceturtdienās izbrauc 
plkst.5.30, kursēs pa autoceļu 
P103, apstājoties pieturā Balvas, 
Auru skola, Auru stacija, Ķirpēni, 
Kroņauce, Agrofirma Tērvete, 
Lempji un Sprīdīši. No Tērvetes 
reiss tiks izpildīts līdz Bukaišiem 
un pieturai Robeža, tālāk (līdz 
Jelgavai) autobuss kursēs tāpat 
kā iepriekš. Autobuss vairs 
neapstāsies pieturā Pakaiši, 
Ceplīši, Apgulde, Apguldes 
pagrieziens, Klūnu pagrieziens 
un Lielmušķi. 

Nr.5342 Olaine–Jaunolaine  Autobuss no pieturas Olaine 
katru dienu izbrauks plkst.10.45, 
13.00, 18.30, 19.25, 20.30 un 
21.30 (līdz šim izbrauca 



plkst.10.40, 13.10, 18.40, 19.15, 
20.40 un 22.15). 

 Autobuss no pieturas Jaunolaine 
katru dienu izbrauks plkst.18.45, 
19.40, 20.45 un 21.50 (līdz šim 
izbrauca plkst.19.00, 19.30 un 
21.00). 

Nr.6794 Dobele–Apšupe  Autobuss no Dobeles autoostas 
darbadienās izbrauks plkst.7.30 
(līdz šim izbrauca plkst.7.25). 

Nr.7376 Rīga–Jelgava–Dobele  Autobuss, kas no Dobeles 
autoostas no pirmdienas līdz 
sestdienai izbrauc plkst.16.05, 
galapunktā pienāks plkst.17.30 
(līdz šim pienāca plkst.17.25). 

 Autobuss, kas no Dobeles 
autoostas katru dienu izbrauc 
plkst.14.45, galapunktā pienāks 
plkst.16.18 (līdz šim pienāca 
plkst.16.15). 

 Visos reisos, kas tiek izpildīti ar 
mazas ietilpības autobusiem, 
tiks izslēgta pietura Mežkalna 
iela, Medemciems, Lubauši, 
Dzelzceļnieku ciemats, 
Jaunolaine, Grēnes, Olaines 
stacija. Pieturās vairs 
neapstāsies: 

- autobuss, kas no Dobeles 
autoostas no pirmdienas līdz 
sestdienai izbrauc plkst.5.30, 
6.15 un 7.55; 

- autobuss, kas no Dobeles 
autoostas katru dienu izbrauc 
plkst.6.35, 7.20, 08.40, 09.00, 
09.25, 10.10, 10.40, 11.25, 
11.45, 12.05, 13.00, 13.25, 
14.05, 15.45, 16.25, 17.25, 
18.25 un 20.00; 

- autobuss, kas no Rīgas 
starptautiskās autoostas no 
pirmdienas līdz sestdienai 
izbrauc plkst.8.10, 9.40 un 
17.55; 

- autobuss, kas no Rīgas 
starptautiskās autoostas katru 
dienu izbrauc plkst.8.35, 9.25, 
10.15, 10.50, 11.15, 12.10, 
13.10, 13.40, 14.20, 15.00, 
15.25, 16.00, 16.40, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.00 un 21.50. 

 


