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1.
PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI RĪGAS PILSĒTAS MARŠRUTU TĪKLĀ.

1.1.

RP SIA „Rīgas satiksme” lūdz saskaņot 25.maršruta „Abrenes iela - Mārupe”
kustības sarakstus ar reisu pagarinājumu līdz Tīrainei.
Pielikumā pievienotie dokumenti: divu veidu kustību saraksti.

2015.gada 21.maijā starp Rīgas pilsētas pašvaldību un Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir
noslēgta vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2014.gada 7.oktobra Vienošanās Nr.RD-14-558-lī
par pilsētas un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīkla robežām, par Rīgas pilsētas nozīmes
autobusu maršruta Nr.25 „Abrenes iela – Mārupe” attiecīgu reisu izpildi līdz pieturvietai
„Tīraine” (ar ne vairāk kā 20 reisu izpildi darba dienās un 12 reisu izpildi brīvdienās katrā
virzienā, piešķirot reisiem nosaukumu „Abrenes iela – Mārupe - Tīraine”.
Ņemot vērā Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 2015.gada 20.aprīļa vēstulē norādīto par
pilsētas nozīmes autobusa maršruta Nr.25 „Abrenes iela – Mārupe” reisu pagarināšanu līdz
pieturvietai „Tīraine”, RP SIA „Rīgas satiksme” ir sagatavojusi kustības sarakstu. Paredzams,
ka reisu atklāšana līdz pieturvietai „Tīraine”, kas bija atlikta līdz 2015.gada 14.septembrim,
sakarā ar plānotajiem rekonstrukcijas darbiem Mārupītes gatvē (posmā no Daugavas ielas līdz
Skaņā Kalna ielai), tiks atlikta līdz oktobra sākumam.
Komisija nolemj:
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1. Saskaņot pilsētas nozīmes autobusu maršruta Nr.25. „Abrenes iela Mārupe” precizētos kustības sarakstus ar reisu pagarinājumu līdz
pieturvietai „Tīraine”.
2. Uzdot RP SIA „Rīgas satiksme” par pilsētas nozīmes autobusu maršruta
Nr.25 „Abrenes iela – Mārupe - Tīraine” kustības saraksta spēkā stāšanās
laiku sniegt informāciju masu saziņas līdzekļos.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu minētais lēmums stājas
spēkā no brīža, kad lēmums paziņots iesniedzējam. Lēmumu var apstrīdēt Rīgas domē (Rīgā,
Rātslaukumā 1 vai Rīgā, Ģertrūdes ielā 36) - ar iesniegumu Rīgas domes priekšsēdētājam, viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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