
AUTOBUSŲ EISMAS KARANTINO METU! 
 

UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas karantino laikotarpiui laikinai sustabdė tolimojo 

susisiekimo ir daugumą vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutų.  

 

Keleivių patogumui kursuoja šie autobusai: 

1. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu Nr. 78 „Naujoji Akmenė –Akmenė – 

Papilė“ autobusai kursuoja darbo dienomis iš : 
Iš Naujosios Akmenės autobusų stoties Iš Papilės 

6.05 val. 6.50 val. 

11.15 val. 7.40 val. 

12.25 val. 13.50 val. 

17.10 val. 17.10 val. 

18.10 val. 18.10 val. 

 

2. Akmenės rajono gyventojai į Šiaulius ir Mažeikius gali nuvykti traukiniu iš Akmenės 

geležinkelio stoties: 
Autobusų atvykimo į 

Akmenės geležinkelio stotį 

laikas (darbo dienomis) 

Traukinio išvykimo iš 

Akmenės geležinkelio stoties 

į Šiaulius laikas (kasdien) 

Traukinio išvykimo iš 

Akmenės geležinkelio stoties į 

Mažeikius laikas (kasdien) 

6.45 val.   6.59 val.  7.15 val. 

11.48 val.  11.59 val. - 

17.45 val.  17.59 val. 18.20 val. 

 

3. Akmenės rajono gyventojai iš Akmenės geležinkelio stoties gali grįžti į Naująją Akmenę: 
Autobusų išvykimo iš 

Akmenės geležinkelio stoties 

laikas (darbo dienomis) 

Traukinio atvykimo į 

Akmenės geležinkelio stotį iš 

Šiaulių laikas (kasdien) 

Traukinio atvykimo į Akmenės 

geležinkelio stotį iš Mažeikių 

laikas (kasdien) 

18.25 val. 18.20 val. 17.59 val. 

 

4. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu Nr. 53 „Naujoji Akmenė –Akmenė per 

Jučius“ autobusai kursuoja antradieniais: iš Naujosios Akmenės autobusų stoties 6.40 val., 

12.50 val., iš Akmenės 8.00 val., 15.00 val. 

 

5. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu Nr. 59 A „Naujoji Akmenė –Draginiai per 

Kruopius“ autobusai kursuoja ketvirtadieniais: iš Naujosios Akmenės autobusų stoties 6.20 

val., 12.45 val., iš Draginių 7.32 val., 14.30 val. 

 

6. Vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutu Nr. 55 „Naujoji Akmenė –Akmenė“ iki 

Ventos autobusai kursuoja šeštadieniais: iš Naujosios Akmenės autobusų stoties 9.30 val., 

13.55 val., iš Ventos 10.04 val., 14.40 val. 

 

PASTABA: Visi autobusai stoja visose tarpinėse stotelėse. 

 

Gerbiami keleiviai, planuodami kelionę: 

1. pasitikslinkite informaciją apie traukinių eismą Lietuvos geležinkelių tinklapyje: 

https://www.traukiniobilietas.lt/portal/ ; 

2. pasitikslinkite informaciją apie autobusų eismą tel. (8 425) 56 633, mob. 8 616 39410 arba 

UAB Naujosios Akmenės autobusų parko socialinėje paskyroje ir tinklapyje. 

 

 

                   UAB Naujosios Akmenės autobusų parko administracija 

https://www.traukiniobilietas.lt/portal/

