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uAB ,,KEDBUSAS* AUTOBUSU MARSRUTV ErSMO TVARKARASdTU MOKSLETVTU
VASAROS ATOSTOGU METU
2020 lvt.nmznr,ro 17- RUGPflTdro sr DrENoMrs SARASAS
Moksleiviq vasaros atostogq mefi2020 m. birZelio l7-rugpjtrdio 31 dienomis autobusai vaZiuos taip:
3-iuoju miesto mar5rutu ,,Autobusg stotis-Vilainiai-Ligonin6.-Autobusg stotis66 nuo 13.34 val. iki
15.11 val. nevaZiuos.
ir 17 .15 val. (pr.; tr.; pn.) iki Pagiriq;
52-uoju ,
.; tr.; pn.);
52-uoju ,
00 val. ir 13.55 val. trediadieniais;
54-uoju
per
trediadieniais 8.30 val. vaZiuos i5 GudZiiinq
Dotnuv4,
GudZiflnus"
55-uoju ,,Devynduoniai-K6dainiai
ir 14.14 val. -- i5 Kedainiq;
56-uoju ,,K6dainiai-Devynduoniai per Survili5ki" vaZiuos 6.00 val. darbo dienomis i5 Survili5kio;
6.25 val. i5 Devynduoniq;
17.15 val. pirmadieniais ir penktadieniais - i5 Kedainiq iki Devynduoniq, o antradieniais, trediadieniais ir
ketvirtadieniais - iki Miegenq.
Darbo dienomis 12.15 val. vaZiuos i5 Kedainiq iki Survili5kio.
60-uoju ,,K6dainiai-Krak6s per Josvainius" vaZiuos trediadieniais 6.22 val. ir 14.l2val.;
7 .44 val. ir I 5.00 val.;
61-uoju ,,K6dainia
val. (d.d.), 7.42val;14.50 val. ir 17.03 val.;
62-uojn,,K6dainii
vaZiuos 6.40va1. ir 14.30 val.;
63-uoju,,K6dainia
64-uoju ,,K6dainiai-Daumantg kolektyviniai sodai" vaZiuos pirmadieniais, trediadieniais ir Se5tadieniais
7.50

val;

11.40 veil.

ir

17.35 val.,

65-uoju ,,K6dainiai-Stapaberie-Naujieji La1ai per Dotnuv4" vaZiuos trediadieniais -6.28 val.

ir

15.05

val.;

65A-uoju,,K6dainiai-Akademija" vaZiuos darbo dienomis 6.52 val. ;
67-uoju ,,K6dainiai-AZyt6nai per Dotnuv4, Krakes" trediadieniais vaZiuos iki AZ5rtenq 6.00 val. ir 14.10
val.
Darbo dienomis 17.10 val. vaZiuos i5 Kedainiq iki Krakiq;
7O-uoju ,,K6dainiai-Paliepiai" trediadieniais 6.30 val.

ir

14.05 val. vaZiuos

iki Paliepiq, neuZsukant i

Josvainius;

7l-uoju ,,Petktrnai-AnciSkis{kainiai-Truskava-K6dainiai" trediadieniais 6.00 val. ir 14.10 val. vaZiuos
i5 Kedainiq;

73-uoju ,,Kddainiai-Skaistgiriai" i5 Kedainiq vaZiuos trediadieniais 6.18 val. ir 14.43 val.,
74-uoju ,,Kddainiai-Sventybrastis" vaZiuos trediadieniais ir Se5tadieniais 6.04 val. ir 15.10 val.;
,,K6dainiai-Tiskiinai" - 6.44 val. (pr.; a.; k.; pn.); 15.10 val. (pr.; a.; k.; pn.); 13.10 val. ir 17.10 val.

-

kasdien;

76-uoju ,,K6dainiai-Pa5iliai"
(kasdien).

- 9.00 (pr.; tr.; k.; 5.; s.); 9.00 val. (a. ir pn. vaLircja pro Vilainius); 12.48 val.

Pietiniu apvaZiavimu va1itoja kasdien 10.43 val.
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