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Stiprinot vilciena lomu sabiedriskā transporta sistēmā un izvērtējot pasažieru skaitu 

autobusos, tiks slēgts maršruts Nr.7270 Rīga–Saldus, Nr.7931 Rīga–Jelgava–Saldus 

un Nr.7928 Rīga–Jelgava–Liepāja. Tomēr, nodrošinot pasažieriem iespēju nokļūt no 

Saldus Jelgavā (un otrādi), tiks atklāts jauns maršruts Nr.7012 Jelgava–Saldus, kas 

būs pieskaņots vilcienu kursēšanas grafikam Jelgavā, lai pasažieri varētu pārsēsties 

no autobusa vilcienā un turpināt ceļu līdz Rīgai un otrādi. Tāpat, lai pasažieri no Rīgas 

līdz Saldum (un otrādi) varētu nokļūt, nebraucot caur Jelgavu, pasažieri varēs braukt 

maršrutā Rīga–Liepāja (autobusos un vilcienos). 

Jaunatklātā maršruta 
nosaukums 

Kustības saraksts 

Nr.7012 Jelgava–Saldus  Autobuss no Saldus autoostas no pirmdienas 
līdz sestdienai izbrauks plkst.7.20, 9.50 un 
13.50, bet no pieturas Jelgavas stacija – 
plkst.6.28, 12.30 un 17.27. 

 Autobuss no pieturas Jelgavas stacija katru 
dienu izbrauks plkst.14.30 un no Saldus 
autoostas – plkst.17.20. 

 

Izvērtējot pasažieru pārvietošanās paradumus, tiks mainīts autobusu, kas ved no 

Rīgas uz Kuldīgu, kustības saraksts. Tāpat tiks slēgts maršruts Nr.7954 Rīga–

Kabile–Kuldīga, un turpmāk caur Kabili kursēs atsevišķi maršruta Nr.7938 Rīga–

Kandava–Kuldīga autobusi. 

Jaunais kustības saraksts no Rīgas līdz Kuldīgai 

Maršruta 
numurs 

Reisa virziens Izbraukšanas 
laiks no 
Rīgas 

Pienākšanas 
laiks 

Kuldīgā 

Izpildes 
dienas 

7410 Rīga–Spuņupe–
Kuldīga  

7.00 9.32 1,2,3,4,5,6 

7938 Rīga–Dubulti–
Tukuma AO–
Kuldīga 

8.10 11.37 1,2,3,4,5,6,7 

7938 Rīga–Dubulti–
Tukuma AO–
Kuldīga 

11.45 15.12 1,2,3,4,5,6,7 

7410 Rīga–Spuņupe–
Kuldīga–Virka 

13.45 16.23 
(galapunktā – 
16.33) 

1,2,3,4,5,6 

7410 Rīga–Spuņupe–
Kuldīga 

13.45 16.23 7 

7016 Rīga–Spuņupe–
Kuldīga–Pāvilosta 

15.00 17.38 
(galapunktā – 
18.42) 

1,2,3,4,5,6 

7938 Rīga–Spuņupe–
Tukuma AO–
Kandava–Kabile–
Kuldīga 

16.10 19.15 1,2,3,4,5,6,7 

7410 Rīga–Spuņupe–
Kuldīga 

18.20 21.00 1,2,3,4,5,6,7 
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7938 Rīga–Spuņupe–
Tukuma AO–
Kuldīga 

20.10 23.04 1,2,3,4,5,6,7 

 

Jaunais kustības saraksts no Kuldīgas līdz Rīgai 

Maršruta 
numurs 

Reisa virziens Izbraukšanas 
laiks no 
Kuldīgas 

Pienākšanas 
laiks Rīgā 

Izpildes 
dienas 

7938 Kuldīga–Kabile–
Kandava–Dubulti–
Rīga  

5.00 8.15 1,2,3,4,5,6,7 

7016 Pāvilosta–Kuldīga–
Kandava–
Spuņupe–Rīga 

5.45 (no 
galapunkta 
plkst.4.45) 

8.24 1,2,3,4,5,6 

7410 Virka–Kuldīga–Rīga  7.05 (no 
galapunkta 
plkst.7.00) 

9.53 1,2,3,4,5,6 

7938 Kuldīga–Tukuma 
AO–Dubulti–Rīga 

8.00 11.25 1,2,3,4,5,6,7 

7410 Kuldīga–Spuņupe–
Rīga 

10.35 13.07 1,2,3,4,5,6,7 

7938 Kuldīga–Tukuma 
AO–Dubulti–Rīga 

12.40 16.00 1,2,3,4,5,6,7 

7410 Kuldīga–Spuņupe–
Rīga 

14.30 17.15 1,2,3,4,5,6,7 

7938 Kuldīga–Tukuma 
AO–Dubulti–Rīga 

17.30 20.45 1,2,3,4,5,6,7 

7410 Kuldīga–Spuņupe–
Rīga 

18.45 21.20 7 

 

Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.7256 Rīga–Ezere–Saldus vairums pasažieru nebrauc no 

pirmās līdz pēdējai pieturai, tika pieņemts lēmums to slēgt, tā vietā nodrošinot 

pārvadājumus tajos posmos, kuros iedzīvotāji reāli pārvietojas.  

Lai pasažieri varētu nokļūt Ezerē, Rubā un Aucē, gaidāmas izmaiņas maršrutā 

Nr.7933 Rīga–Auce. Tāpat vairākos maršruta Nr.7933 Rīga–Auce reisos tiks saīsināts 

to izpildes laiks, lai pasažieri varētu ātrāk nokļūt galamērķī. 

Maršruta nosaukums Izmaiņas no 1. augusta 

Nr.7256 Rīga–Ezere–Saldus  Pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās: 
- autobuss, kas no Saldus autoostas 

katru dienu izbrauca plkst.5.00; 
- autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 

autoostas katru dienu izbrauca 
plkst.15.15 un 18.00. 

7933 Rīga–Auce  Autobuss no Rīgas starptautiskās autoostas 
katru dienu izbrauks plkst.18.00 un brauks 
līdz pieturai Ezere (līdz šim izbrauca 
plkst.18.40 un brauca līdz pieturai Ruba). 
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 Autobuss no pieturas Ezere katru dienu 
izbrauks plkst.4.09 (līdz šim izbrauca no 
pieturas Ruba plkst.4.30). 

 Tiek atklāti jauni reisi: autobuss no pieturas 
Ezere katru dienu izbrauks plkst.6.54, bet 
no Rīgas starptautiskās autoostas – 
plkst.15.15. 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas svētdienās izbrauca plkst.14.15, 
bet no pieturas Auce – plkst.18.05, 
pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

 Autobuss, kas no Rīgas starptautiskās 
autoostas izbrauca plkst.17.00, piektdienās 
galapunktā pienāks plkst.20.05, pārējās 
nedēļas dienas – plkst.19.06 (līdz šim 
pienāca attiecīgi plkst.20.25 un 19.15). 
Piektdienās autobuss pa ceļam iebrauks arī 
Jaunaucē. 

 Autobuss, kas no pieturas Auces stacija 
katru dienu izbrauca plkst.6.15, galapunktā 
pienāks plkst.8.20 (līdz šim pienāca 
plkst.8.40). 

 Autobuss, kas katru dienu no Rīgas 
starptautiskās autoostas izbrauca 
plkst.13.50, galapunktā pienāks plkst.16.30 
(līdz šim pienāca plkst.16.35). 

 Autobuss, kas no pieturas Ruba katru dienu 
izbrauca plkst.17.30, galapunktā pienāks 
plkst.20.10 (līdz šim pienāca plkst.20.15). 

 

Izmaiņas tiek veiktas, izvērtējot pasažieru skaitu autobusā, kā arī alternatīvas 

nokļūšanas iespējas vēlamajā galamērķī. 

Maršruta nosaukums Izmaiņas no 1. augusta 

Nr.5225 Virka–Pelči  Autobuss, kas no pieturas Virka 
darbadienās izbrauca plkst.15.00, turpmāk 
kursēs visu skolēnu brīvlaika periodu 
(šobrīd kursē skolēnu brīvlaikā, izņemot 
periodu no 1. līdz 19. jūnijam). 

Nr.5418 Saldus–Būtnāri  Autobuss, kas no Saldus autoostas 
darbadienās izbrauca plkst.7.15, bet no 
pieturas Būtnāri – plkst.7.30, pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās (tā vietā 
tiks izpildīti maršruta Nr.5418 Saldus–
Skrunda reisi). 

Nr.5418 Saldus–Skrunda  Tiks atklāti jauni reisi – autobuss no Saldus 
autoostas darbadienās izbrauks plkst.6.30, 
bet no Skrundas autoostas – plkst.7.10. 

Nr.5649 Kuldīga–Snēpeles 
skola 

 Autobuss, kas no Kuldīgas autoostas 
darbadienās izbrauca plkst.7.05 (reiss tiek 
izpildīts no 1. augusta līdz 30. jūnijam), 
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pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

Nr.6302 Kuldīga–Ēdole–
Alsunga 

 Autobuss, kas no Kuldīgas autoostas 
darbadienās izbrauca plkst.17.30, bet no 
pieturas Alsunga – plkst.18.20, pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās. 

Nr.6304 Kuldīga–Kabile  Autobuss, kas no Kuldīgas autoostas 
darbadienās izbrauca plkst.6.35, bet no 
pieturas Kabile – plkst.18.10 (reiss tika 
izpildīts no 1. augusta līdz 30. jūnijam), 
pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

Nr.6306 Skrunda–Ikaiši  Autobuss, kas no Skrundas autoostas 
darbadienās izbrauca plkst.7.00 un no 
pieturas Ikaiši – plkst.16.40 (reisi tika izpildīti 
skolēnu mācību laikā), pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās. 

 Autobuss, kas no Skrundas autoostas 
ceturtdienās izbrauca plkst.7.00 un 15.50, 
bet no pieturas Ikaiši – plkst.7.40 un 16.40 
(reisi tika izpildīti skolēnu brīvlaikā), 
pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

Nr.6307 Kuldīga–Basi–Vārpa  Autobuss, kas mācību laikā no Kuldīgas 
autoostas darbadienās izbrauca plkst.6.00 
un no pieturas Vārpa – plkst.16.30, bet 
sestdienās no Kuldīgas autoostas 
plkst.8.00, 13.10 un no pieturas Vārpa – 
plkst.9.10, 14.20, pasažieru pārvadājumus 
vairs nenodrošinās. 

Nr.7927 Rīga–Skrunda–
Kuldīga 

 Autobuss, kas no Kuldīgas autoostas no 
pirmdienas līdz sestdienai izbrauca 
plkst.7.35, pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. Tā vietā tiks atklāti reisi 
maršrutā Nr.6316 Kuldīga–Skrunda. 

Nr.6316 Kuldīga–Skrunda  Tiek atklāti jauni reisi: autobuss no Kuldīgas 
autoostas darbadienās izbrauks plkst.7.35, 
bet no Skrundas autoostas – plkst.10.00. 

Nr.6739 Saldus–Šķēde–
Zutēni 

 Autobuss, kas piektdienās skolēnu brīvlaikā 
no Saldus autoostas izbrauca plkst.6.50 un 
trešdienās – plkst.16.20, bet mācību laikā 
no Saldus autoostas darbadienās izbrauca 
plkst.6.15 un no pieturas Upenieki – 
plkst.17.16, pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

Nr.6740 Saldus–Šķēde  Autobuss, kas pirmdienās, otrdienās un 
ceturtdienās skolēnu brīvlaikā no Saldus 
autoostas izbrauca plkst.7.15, bet no 
pieturas Šķēde pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās – plkst.19.05, 
pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās.  



5 
  

Nr.6741 Saldus–Brocēni  Autobuss, kas no Saldus autoostas 
darbadienās izbrauca plkst.6.30, pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās. 

Nr.6747 Saldus–Striķi  Autobuss, kas sestdienās no Saldus 
autoostas izbrauca plkst.8.00, bet no 
pieturas Striķi – plkst.14.20, pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās. 

Nr.6753 Saldus–Lašupe  Autobuss, kas sestdienās no Saldus 
autoostas izbrauca plkst.7.15, pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās. 

Nr.6776 Druva–Autoosta  Autobuss, kas darbadienās no pieturas 
Druva izbrauca plkst.8.15, pasažieru 
pārvadājumus vairs nenodrošinās. 

Nr.7252 Saldus–Vaiņode  Autobuss, kas no Saldus autoostas 
otrdienās, trešdienās, piektdienās un 
sestdienās izbrauc plkst.12.30 un no 
pieturas Vaiņode – plkst.14.25, kursēs līdz 
pieturai Nīgrande (autobuss no pieturas 
Nīgrande izbrauks plkst.15.00). Reisi kursēs 
no pirmdienas līdz sestdienai. 

Nr.7269 Kuldīga–Vārme–
Saldus 

 Autobuss no Kuldīgas autoostas 
darbadienās izbrauks plkst.12.00 (līdz šim 
izbrauca plkst.15.55). 

Nr.7585 Ventspils–Kuldīga–
Skrunda 

 Maršruts tiks saīsināts; līdz šim tā 
nosaukums bija Liepāja–Kuldīga–Ventspils. 

 Autobuss, kas no Liepājas autoostas katru 
dienu izbrauca plkst.6.25 un 14.45, bet no 
Ventspils autoostas – plkst.10.15 un 18.35, 
pasažieru pārvadājumus vairs 
nenodrošinās. 

 Tiks atklāti jauni reisi: autobuss no 
Skrundas autoostas katru dienu izbrauks 
plkst.7.30, bet no Ventspils autoostas – 
plkst.10.15. 

Nr.7428 Ventspils–Kuldīga  Tiks atklāti jauni reisi: autobuss katru dienu 
no Kuldīgas autoostas izbrauks plkst.17.00, 
bet no Ventspils autoostas – plkst.18.30. 

 

 


