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Nr.7177 Madona–Cēsis–Saulkrasti 

 Autobuss, kas no Madonas autoostas 
izbrauc plkst.13.10, maina apstāšanās 
laiku pieturās, nemainot pienākšanas laiku 
galapunktā. 

 Autobuss no pieturvietas “Saulkrastu 
stacija” izbrauks plkst.6.30 (līdz šim 
izbrauca plkst.6.25), nemainot 
pienākšanas laiku galapunktā. 

 
 
 

Nr.7516 Rīga–Saulkrasti–Limbaži 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauc plkst.14.00, galapunktā 
pienāks plkst.16.15 (līdz šim pienāca 
plkst.16.20), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 

 
 
 
 
 

Nr.7764 Aizkraukle–Cēsis 

 Autobuss, kas no Cēsu autoostas izbrauc 
plkst.8.00, galapunktā pienāks plkst.10.15 
(līdz šim pienāca plkst.10.30), kā rezultātā 
tiek mainīts apstāšanās laiks pieturvietās. 

 Autobuss no Aizkraukles autoostas 
izbrauks brīvdienās plkst.13.50 (līdz šim 
izbrauca plkst.13.45).  

 
 
 
 
 

Nr.7769 Alūksne–Liepa–Cēsis 

 Autobuss, kas no Cēsu autoostas izbrauc 
plkst.12.35, galapunktā pienāks 
plkst.15.50 (līdz šim pienāca plkst.16.05), 
kā rezultātā tiek mainīts apstāšanās laiks 
pieturvietās. 

 Autobuss, kas no Alūksnes autoostas 
izbrauc plkst.13.35, galapunktā pienāks 
plkst.17.18 (līdz šim pienāca plkst.17.20), 
kā rezultātā tiek mainīts apstāšanās laiks 
pieturvietās. 

 
Nr.7964 Rīga–Suntaži–Ērgļi 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauc plkst.8.10, galapunktā 
pienāks plkst.10.25 (līdz šim pienāca 
plkst.10.40), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauc plkst.10.40, galapunktā 
pienāks plkst.12.50 (līdz šim tas pienāca 
plkst.13.00), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauc plkst.13.40, galapunktā 
pienāks plkst.15.40 (līdz šim tas pienāca 
plkst.15.55), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauc plkst.15.00, galapunktā 
pienāks plkst.17.15 (līdz šim tas pienāca 
plkst.17.20), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauc plkst.20.30, galapunktā 
pienāks plkst.22.40 (līdz šim tas pienāca 
plkst.22.50), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 



 Autobuss no pieturvietas “Ērgļi” izbrauks 
plkst.4.50 (līdz šim izbrauca plkst.4.40), 
nemainot pienākšanas laiku galapunktā. 

 Autobuss no pieturvietas “Ērgļi” izbrauks 
plkst.5.20 (līdz šim izbrauca plkst.5.15), 
nemainot pienākšanas laiku galapunktā.  

 Autobuss, kas no pieturvietas “Ērgļi” 
izbrauc plkst.14.40, galapunktā pienāks 
plkst.17.00 (līdz šim tas pienāca 
plkst.17.10), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 

 Autobuss, kas no pieturvietas “Ērgļi” 
izbrauc plkst.17.10, galapunktā pienāks 
plkst.19.25 (līdz šim tas pienāca 
plkst.19.30), kā rezultātā tiek mainīts 
apstāšanās laiks pieturvietās. 

 

 


