
Maršruts Nr.6365 Madona–Kusa–Ērgļi 
 

Kustības saraksts līdz 1. jūlijam 
(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 2. jūlija 

Autobuss no Madonas autoostas 
izbrauc plkst.7.00. 

Autobuss no Madonas autoostas 
izbrauks plkst.6.20; reiss tiks izpildīts no 
pirmdienas līdz sestdienai. 

Autobuss no Madonas autoostas 
izbrauc plkst.10.10; reiss tika izpildīts no 
pirmdienas līdz sestdienai. 

Reiss turpmāk netiks nodrošināts. 

Autobuss no Madonas autoostas 
izbrauc plkst.15.20. 

Autobuss no Madonas autoostas 
izbrauks plkst.14.40; reiss tiks izpildīts 
katru dienu. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauc plkst.8.40; 
reiss tiek izpildīts darbadienās. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauks plkst.8.40 
(tajā pašā laikā); reiss tiek izpildīts arī 
sestdienās (no pirmdienas līdz 
sestdienai). 

Autobuss no Ērgļiem izbrauc 
plkst.10.40; reiss tika izpildīts no 
pirmdienas līdz sestdienai. 

Reiss turpmāk netiks nodrošināts. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauc 
plkst.14.40; reiss tika izpildīts no 
pirmdienas līdz sestdienai. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauks 
plkst.15.20; reiss tiks izpildīts 
darbadienās. 

 
Maršruts Nr.6515 Ērgļi–Katrīna 

 

Kustības saraksts līdz 1. jūlijam 
(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 2. jūlija 

Autobuss no pieturvietas Ērgļi  
darbadienās izbrauc plkst.16.00; reiss 
tiek izpildīts skolēnu mācību laikā. 

Autobuss no pieturvietas Ērgļi 
darbadienās izbrauks plkst.16.00 visa 
gada garumā. 

Autobuss no pieturvietas Katrīna  
darbadienās izbrauc plkst.16.30; reiss 
tiek izpildīts skolēnu mācību laikā. 

Autobuss no pieturvietas Katrīna 
darbadienās izbrauks plkst.16.30 visa 
gada garumā. 

 
Maršruts Nr.6517 Ērgļi–Liepkalne–Sausnēja  

 

Kustības saraksts līdz 1. jūlijam 
(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 2. jūlija 

Autobuss no Sausnējas izbrauc 
plkst.14.35. 

Autobuss no Sausnējas izbrauks 
plkst.14.20; reiss tiks izpildīts 
darbadienās. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauc plkst.13.50 
un galapunktā pienāk plkst.14.30. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauks 
plkst.13.50 un galapunktā pienāks 
plkst.14.20. 

-  Atklāts jauns reiss; autobuss 
darbadienās no Sausnējas izbrauks 
plkst.8.00. 

-  Atklāts jauns reiss; autobuss 
darbadienās no Ērgļiem izbrauks 
plkst.7.30. 

 

 



Maršruts Nr.6535 Ērgļi–Liepkalne–Sausnēja  
 

Kustības saraksts līdz 1. jūlijam 
(ieskaitot) 

Kustības saraksts no 2. jūlija 

Autobuss no Madonas autoostas  
izbrauc plkst.18.40; reiss tiek izpildīts no 
pirmdienas līdz sestdienai. 

Autobuss no Madonas autoostas  
izbrauc plkst.18.40 (laiks nemainās); 
reiss vairs netiks izpildīts sestdienās. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauc 
plkst.19.50; reiss tiek izpildīts no 
pirmdienas līdz sestdienai. 

Autobuss no Ērgļiem izbrauks 
plkst.19.50 (laiks nemainās); reiss vairs 
netiks izpildīts sestdienās. 

 

 

 


