
Mārupes
novada dome

Jaunmārupes
pamatskola

AUTOBUSS Nr.3 Nr.3A

Nr.3

Nr.3A

Auto stāvlaukums pie Mārupes novada Domes – Gaujas iela – Vecozolu 
nami (pietura pie katlumājas) – Skaņā kalna iela – Lībiešu iela – Lielā 
iela – Rožu iela – Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojums – 
Mārupītes gatve (pietura pie Ventas ielas) – ciems „Sēļi” (pietura pie 
tenisa kortiem) – Martas iela – Jaunmārupes ceļš (pietura Zaigas) – pie 
SIA „Kreiss” pagrieziens uz Rožu ielu (C 6) – Jaunsiliņu iela (pietura pie 
Strautu iela) – Rožu iela (C 6) – Jaunmārupes viadukts – Loka ceļš – 
Jaunmārupes pamatskola

7.30

Auto stāvlaukums pie Mārupes novada Domes – Gaujas iela – Vecozolu 
nami (pietura pie katlumājas) (plkst.7.50*) – Skaņā kalna iela – Lībiešu 
iela – Lielā iela – Rožu iela (C 6) – Jaunmārupes viadukts – 
Jaunmārupes pamatskola7.45

No Mārupes novada domes

Vecozolu nami (pietura pie katlumājas) – 7.35*
Jaunmārupes pamatskola – 8.10

Vecozolu nami (pietura pie katlumājas) – 7.50*
Jaunmārupes pamatskola – 8.15

* autobusa pienākšanas laiks +/- 5 minūtes

Mārupes Mūzikas un
mākslas skola



AUTOBUSS

Jaunmārupes pamatskola – Mārupes mūzikas un mākslas skola – 
Loka ceļš – Jaunmārupes viadukts – Rožu iela (C 6) –  Strautu iela 
– pie „Kreiss” pagrieziens uz Jaunmārupes ceļu – ciems „Sēļi” 
(pietura pie tenisa kortiem) – Mārupītes gatve (pietura pie Ventas 
ielas) – Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojums – Rožu iela – 
Lielā iela – Lībiešu iela – Skaņākalna iela – Vecozolu nami (pietura 
pie katlu mājas) – Gaujas iela – Mārupes novada Dome

No Jaunmārupes pamatskolas

14.20
16.15

Jaunmārupes pamatskola – Jaunmārupes viadukts – Rožu iela (C 
6) – Strautu iela – pie “Kreiss” pagrieziens uz Jaunmārupes ceļu – 
ciems „Sēļi” (pietura pie tenisa kortiem) – Mārupītes gatve, pietura 
pie Ventas ielas – Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojums  – 
Rožu iela – Lielā iela – Lībiešu iela – Skaņākalna iela – Vecozolu 
nami (pietura pie Katlu mājas) – Gaujas iela – Mārupes novada 
Dome.

15.10
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